
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 25 stycznia 2018 r. 

Poz. 220 

ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 stycznia 2018 r. 

w sprawie stanowisk w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
na których mogą być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu lub strażacy Państwowej Straży Pożarnej 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych mogą być zatrudniani oddelegowani funk-

cjonariusze Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu lub strażacy Państwowej Straży Pożarnej na stanowiskach: 

1) Inspektora Nadzoru Wewnętrznego; 

2) Zastępcy Inspektora Nadzoru Wewnętrznego; 

3) dyrektora departamentu (komórki równorzędnej); 

4) zastępcy dyrektora departamentu (komórki równorzędnej); 

5) naczelnika wydziału; 

6) głównego księgowego; 

7) głównego specjalisty; 

8) radcy prawnego; 

9) radcy ministra; 

10) kierownika kancelarii tajnej; 

11) inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego; 

12) eksperta Biura Nadzoru Wewnętrznego; 

13) starszego specjalisty; 

14) specjalisty; 

15) referendarza; 

16) podreferendarza. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.
2) 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 

                                                           
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 443 i 943, z 1998 r. poz. 860, z 2006 r. poz. 1592, z 2007 r. 

poz. 162, z 2010 r. poz. 1228, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138. 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie stanowisk 

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, na których mogą być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, Pań-

stwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej (Dz. U. poz. 3), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. 

o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz 

funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 106 i 138). 




