
          

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 25 października 2019 r. 

Poz. 2045 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

 

z dnia 24 października 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów  

ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji 

Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.
2)

) zarzą-

dza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifika-

cyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432, z 2013 r. poz. 1663 

oraz z 2017 r. poz. 479) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, może wchodzić po jednym przedstawicielu zakładowej organizacji 

związkowej, funkcjonującej w jednostce organizacyjnej Policji kierowanej przez przełożonego właściwego w sprawie 

postępowania kwalifikacyjnego.”; 

2) w załączniku nr 1: 

a) w pouczeniu pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zgodnie z art. 25 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. 

zm.) zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby sta-

nowi podstawę do odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.”, 

b) w części B pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu osobo-

wym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1781).”. 

§ 2. Czynności komisji, o której mowa w § 38 rozporządzenia zmienianego w § 1, rozpoczęte i niezakończone przed 

dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, są prowadzone przez komisję w dotychczasowym składzie. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2019 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1540). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 125, 1091, 1556, 1608, 1635, 1726 i 2020. 
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