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DECYZJA NR 195

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 18 listopada 2011 r.

zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej                                                                                 
w Komendzie Głównej Straży Granicznej

W związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z poźn. 
zm.1)) i art. 5a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 
1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, 
z późn. zm.2)) ustala się, co następuje:

 § 1.

W decyzji nr 65 Komendanta Głównego Straży 
Granicznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie naboru 
kandydatów do korpusu służby cywilnej w Komendzie 
Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 15 
i Nr 6, poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 w ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) kopie dokumentów potwierdzających wykształce-

nie, określone kwalifikacje zawodowe lub upraw-
nienia, a w przypadku osób niepełnosprawnych 
również kopie dokumentów potwierdzających 
stopień niepełnosprawności;”;

2) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych komisja 

przeprowadza ocenę poszczególnych kandydatów, 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. 
Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015 
i Nr 171, poz. 1016.

a następnie, w toku uzgodnień, dokonuje wyboru 
nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, speł-
niających wymagania niezbędne oraz w najwięk-
szym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, 
uszeregowanych w kolejności według kryteriów 
spełniania przez nich wymagań określonych w ogło-
szeniu.”;

3) załącznik nr 1 do decyzji otrzymuje brzmienie określo-
ne w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;

4) załącznik nr 2 do decyzji otrzymuje brzmienie określo-
ne w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji;

5) załącznik nr 4 do decyzji otrzymuje brzmienie określo-
ne w załączniku nr 3 do niniejszej decyzji.

 § 2.

Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia 
w życie decyzji i znajdujących się na etapie procedowania 
po zamieszczeniu ogłoszenia o naborze w Biuletynie Służ-
by Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Biuletynie 
Informacji Publicznej Komendy Głównej Straży Granicznej 
stosuje się przepisy dotychczasowe.

 § 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2011 r.


