
DECYZJA NR 38
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 5 marca 2020 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. z 2020 r. poz. 265) 
i art. 5a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305) 
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 
poz. 15, 24 i 47, z 2013 r. poz. 27 oraz z 2015 r. poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W komórce ds. naboru dokonuje się rejestracji ofert w odrębnym dzienniku korespondencji 
prowadzonym przez kancelarię jawną właściwą do spraw obsługi kancelaryjnej BKiS. Przy 
rejestrowaniu oferty, w pozycji rejestrowanej oferty, w rubryce „Czego dokument dotyczy” uwzględnia 
się numer ogłoszenia nadany w Biuletynie Infromacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Wzór dziennika korespondencji określają przepisy w sprawie instrukcji kancelaryjnej.”;

2) w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Za ofertę uwiarygodnioną własnoręcznym podpisem uważa się ofertę zawierającą oświadczenia 
wymagane w ogłoszeniu i dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 7, opatrzone przez kandydata 
datą i własnoręcznym podpisem.”.

§ 2. Do naborów wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie decyzji stosuje się przepisy 
dotychczasowe.
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§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  

 

Komendant Główny Straży Granicznej

gen. dyw. SG Tomasz Praga
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