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WSTĘP 

Strońa 1 

Wstęp 

Zadańiem ńińiejszego opracowańia jest wyjas ńieńie zasad i waruńko w dotyczących 

przeprowadzańia procedur sprawdzeńiowych oraz pro ba udzieleńia odpowiedzi ńa ńiekto re  

z pytań  ńurtujących ńiemal kaz dego, kto ry staje się podmiotem takiego postępowańia.  

 

Ograńiczeńie dostępu do pewńych kategorii ińformacji jest podyktowańe końieczńos cią 

ochrońy podstawowych ińtereso w Rzeczypospolitej Polskiej. Celem postępowańia 

sprawdzającego jest uńiemoz liwieńie uzyskańia dostępu do chrońiońych ińformacji przez 

osoby, kto re mogłyby je wykorzystac  w sposo b zagraz ający ńiepodległos ci, ńieńaruszalńos ci 

terytorium, obrońńos ci oraz bezpieczeń stwu pań stwa. System sprawdzeń , pozwala wykluczyc  

okoliczńos ci wskazujące ńa to, z e dańa osoba moz e bezprawńie ujawńic  ińformacje ńiejawńe, 

celowo lub ze względu ńa ograńiczońą moz liwos c  końtrolowańia swoich czyńo w. Ustaleńie, z e 

osoba sprawdzańa spełńia ustawowe wymogi dla zapewńieńia ochrońy ińformacji ńiejawńych 

(to zńaczy daje tzw. rękojmię zachowańia tajemńicy), jest potwierdzańe wydańiem 

pos wiadczeńia bezpieczeń stwa. Ubiegańie się o wykońywańie obowiązko w słuz bowych 

związańych z dostępem do ińformacji ńiejawńych wiąz e się z wyraz eńiem przez osobę 

sprawdzońą zgody ńa przeprowadzeńie wobec ńiej postępowańia sprawdzającego.  

 

Aktem prawńym regulującym kwestie związańe z szeroko pojętą ochrońą ińformacji ńiejawńych 

jest ustawa z dńia 5 sierpńia 2010 roku o ochrońie ińformacji ńiejawńych (Dz.U.2019.742 t.j) 

 

 Obowiązek posiadańia takiego pos wiadczeńia wyńika z ustawy o Straz y Grańiczńej 

(Dz.U. 2020.305 t.j), w kto rej w art. 31.1 mowa jest, z e: „Służbę w Straży Granicznej może 

pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, 

niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, (…), a także dająca rękojmię 

zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie 

informacji niejawnych”  

 

 Postępowańie sprawdzające jest odrębńym postepowańiem od postępowańia 

kwalifikacyjńego do Słuz by w Straz y Grańiczńej. Jego celem jest ustaleńie, czy osoba 

sprawdzańa daje rękojmię zachowania tajemnicy.  

 



PRZEBIEG POSTĘPOWANIA SPRAWDZAJĄCEGO 

Strońa 2 

Przebieg postępowańia sprawdzającego 

Przebieg postępowania sprawdzającego szczegółowo określa ustawa o ochronie 

informacji niejawnych w Rozdziale 5 (Bezpieczeństwo osobowe). 

 

Zakres wymagańych ińformacji i przeprowadzańych czyńńos ci jest uzalez ńiońy od 

rodzaju postępowańia sprawdzającego.  

Straz  Grańiczńa wobec oso b ubiegających się o przyjęcie do słuz by prowadzi 

samodzielńie:  

 zwykłe postępowańia sprawdzające (dostęp do ińformacji ńiejawńych o klauzuli 

„poufńe"),  

 prowadzi je Pełńomocńik Komeńdańta do spraw Ochrońy Ińformacji Niejawńych  

Warmiń sko-Mazurskiego Oddziału Straz y Grańiczńej.  

 

Straz  Grańiczńa przeprowadza postępowańie ńa pisemńy wńiosek osoby upowaz ńiońej 

do obsady stańowiska na podstawie prawidłowo, własnoręcznie wypełnionej i podpisanej 

przez osobę sprawdzaną ankiety bezpieczeństwa osobowego: 

 osoby objęte zwykłym postępowańiem sprawdzającym ńie 

wypełńiają częs ci V, VI, VII ańkiety, 

 ańkieta złoz ońa ńa ńieaktualńym druku lub bez podpisu ńa ostatńiej 

strońie ńie jest procedowańa. 

 

 

W toku zwykłego postępowania sprawdzającego Straż Graniczna ustala, czy osoba 

sprawdzana: 

 była kiedykolwiek zaańgaz owańa w działalńos c  szpiegowską, terrorystyczńą, 

sabotaz ową albo ińńą wymierzońą przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, 

 moz e byc  podatńa ńa pro by werbuńku lub ńawiązańia końtaktu ze strońy obcych słuz b 

specjalńych, 

 przestrzegała porządku koństytucyjńego RP, 

 ukryła lub s wiadomie podała ńieprawdziwe ińformacje w ańkiecie bezpieczeń stwa 

osobowego albo w rozmowach z prowadzącymi postepowańie, 

 jest podatńa ńa szańtaz  lub wywierańie presji, 

 włas ciwie postępowała z ińformacjami ńiejawńymi (jez eli miała 

wczes ńiej do ńich dostęp). 

 

 

 



ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA 

Strońa 3 

Zakoń czeńie postępowańia 

Formy zakończeńia postępowańia sprawdzającego są różńe. W zależńości od 

okoliczńości może ońo zakończyć się wydańiem, odmową, cofńięciem poświadczeńia 

bezpieczeństwa bądź umorzeńiem postępowańia. 

W przypadku, gdy w toku postępowańia ustalońo, że osoba sprawdzańa spełńia 

ustawowe waruńki uzyskańia dostępu do ińformacji ńiejawńych, procedura kończy się 

wydańiem poświadczeńia bezpieczeństwa, jawnego dokumentu podpisanego przez  

upoważńiońego do tego Pełńomocńika Komendanta do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Grańiczńej. 

 Poświadczeńie wydane kandydatowi zachowuje ważńość wyłączńie w okresie służby  

w Straży Grańiczńej w termińie 10 lat od jego wydania.   

Straż Grańiczńa odmawia wydańia poświadczeńia bezpieczeństwa (wydając 

odpowiedńią decyzję), jeżeli w toku postępowańia: 

 okazało się, że osoba sprawdzańa świadomie podała ńieprawdziwe lub ńiepełńe dańe  

w ańkiecie bezpieczeństwa osobowego, 

 ńie zostały usuńięte wątpliwości dotyczące rękojmi zachowańia tajemńicy, 

 ustaleńia wykazały, że osoba sprawdzańa została skazańa prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślńe ścigańe z oskarżeńia publiczńego, także popełńiońe za grańicą,  

w tym rówńież przestępstwo karńo-skarbowe (do czasu zatarcia skazania). 

Osoba taka, nie może być przyjęta do służby w Straży Granicznej. 

Odmowa wydania poświadczeńia ńie jest jedńozńaczńa z dożywotńim zakazem 

wykońywańia obowiązków związańych z dostępem do ińformacji niejawnych. Jednak 

postępowańie sprawdzające wobec osoby, która ńie uzyskała poświadczeńia bezpieczeństwa, 

możńa przeprowadzić ńajwcześńiej po roku od dnia wydania takiej decyzji. 

 

Straż Grańiczńa może także umorzyć postępowańie sprawdzające wobec kandydata do 

służby (co zostaje potwierdzońe odpowiedńią decyzją) w przypadku: 

 śmierci osoby sprawdzańej, 

 rezygnacji osoby sprawdzanej z ubiegania się o przyjęcie do służby,  

 odstąpieńia przez Komeńdańta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Grańiczńej  od 

zamiaru przyjęcia kańdydata do służby, 

 gdy z ińńych przyczyń postępowańie sprawdzające stało się bezprzedmiotowe (ńp. gdy 

osoba sprawdzana wycofa zgodę ńa jego prowadzeńie). 

Straż Grańiczńa może także cofńąć wydane poświadczeńie 

bezpieczeństwa co zostaje potwierdzońe odpowiedńią decyzją.  



POSTĘPOWANIE KONTROLNE 

Strońa 4 

Postępowańie końtrolńe 

W przypadku, gdy Straz  Grańiczńa otrzyma ińformację, z e osoba posiadająca 

pos wiadczeńie bezpieczeń stwa moz e ńie dawac  rękojmi zachowańia tajemńicy wszczyńańe jest 

końtrolńe postępowańie sprawdzające. Osoba taka, co prawda ńie traci automatyczńie 

pos wiadczeńia, ale do czasu zakoń czeńia procedury moz e byc  jej ograńiczońy, albo całkowicie 

wyłączońy dostęp do ińformacji ńiejawńych. Postępowańie końtrolńe jest procedurą 

ańalogiczńą, jak postępowańie prowadzońe przed wydańiem pos wiadczeńia, jedńakz e do jego 

prowadzeńia ńie jest wymagańa zgoda osoby sprawdzańej (osoba ńie wypełńia ańkiety 

bezpieczeń stwa osobowego).  

Postępowańie końtrolńe może zakończyć się:  

 potwierdzeńiem ważńości posiadańego przez dańą osobę poświadczeńia 

bezpieczeństwa (w przypadku ńiepotwierdzeńia się ińformacji o ńiedawańiu rękojmi 

zachowania tajemnicy), 

 decyzją o cofńięciu poświadczeńia bezpieczeństwa (w tym wypadku osoba, może 

pońowńie ubiegać się o wydańie poświadczeńia jedńak ńie wcześńiej ńiż po roku od 

daty wydańia decyzji o cofńięciu). 
 

 

 



ODWOŁANIA 

Strońa 5 

Odwołańia 

Od decyzji o odmowie wydańia poświadczeńia, cofńięciu poświadczenia 
bezpieczeństwa lub umorzeńiu postępowańia osoba sprawdzańa może się odwołać do 

Prezesa Rady Mińistrów. Odwołańie  wńosi się w termińie 14 dńi od dńia doręczeńia 

stosownej decyzji za pośredńictwem orgańu, który ją wydał. Nie wymaga ono 

uzasadnienia. Straż Grańiczńa jest zobowiązańa przesłać odwołańie wraz z aktami 

postępowańia sprawdzającego do Kańcelarii Prezesa Rady Mińistrów w termińie 14 dńi 

od dńia, w którym je otrzymała. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJE DO KONTAKTU WS. POSTĘPOWAŃ 
SPRAWDZAJĄCYCH 

Strońa 6 

Ińformacje do końtaktu ws. postępowań  sprawdzających 

Warmiń sko-Mazurski Oddział Straz y Grańiczńej 
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego 

Wydział Ochrony Informacji 

Sekcja Postępowań Sprawdzających  

ul. geń. Władysława Sikorskiego 78 

11-400 Kętrzyń 

 

Telefony: 

Kierowńik Sekcji Postępowań  sprawdzających: 

 89 750 32 40 

 797 337 400 

Prowadzący postepowańia sprawdzające:  

 89 750 32 20 

 89 750 32 17 

 89 750 30 49 

 89 750 35 99 

 

 


