
Projekt z dnia 15 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 33 ust. 1 i la ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 

2326) w załączniku do rozporządzenia w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 
7 w brzmieniu:

„7) Inspektor Nadzoru Wewnętrznego.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem.......................
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji został opracowany 
w związku z koniecznością uzupełnienia wykazu organów podległych Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych, stanowiącego załącznik 
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2326).

Na podstawie 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.), w konsekwencji 
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. ...). powołany 
zostanie nowy organ podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji - Inspektor Nadzoru 
Wewnętrznego.

Inspektor Nadzoru Wewnętrznego podlegać będzie bezpośrednio ministrowi właściwemu 
do spraw wewnętrznych. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego będzie organem, przy pomocy którego 
minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie sprawować nadzór nad służbami jemu podległymi 
lub przez niego nadzorowanymi, nad funkcjonariuszami Policji. Straży Granicznej i Biura Ochrony 
Rządu oraz strażakami Państwowej Straży Pożarnej, a także nad pracownikami zatrudnionymi w tych 
służbach.

W świetle powyższego w załączniku do ww. rozporządzenia określającego zakres działania 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji należy dodać, wśród wskazanych tam organów, 
Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 
norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i nie podlega notyfikacji Komisji 
Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii Europejskiej oraz 
Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnienia, 
o których mowa w § 39 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin 
pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204).

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt został, zgodnie z § 32 ust. 2 uchwały nr 190 z dnia 29 października 2013 r. — Regulamin 
pracy Rady Ministrów, przekazany do koordynatora oceny skutków regulacji w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, z prośbą o zaopiniowanie w tym zakresie.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Na podstawie 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.), w konsekwencji 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, powołany 
zostanie nowy organ podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji - Inspektor Nadzoru Wewnętrznego.

Inspektor Nadzoru Wewnętrznego będzie podlegać bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 
Inspektor Nadzoru Wewnętrznego będzie organem, przy pomocy którego minister właściwy do spraw wewnętrznych 
będzie sprawować nadzór nad służbami jemu podległymi lub przez niego nadzorowanymi, nad funkcjonariuszami Policji. 
Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz strażakami Państwowej Straży Pożarnej, a także nad pracownikami 
zatrudnionymi w tych służbach.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2326) w załączniku zawiera wykaz organów podległych Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych, który winien również zostać zawarty Inspektor 
Nadzoru Wewnętrznego.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planow ane narzędzia interwencji, i oczekiw any efekt
Proponuje się opracować projekt nowelizujący rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie którego jego załącznik 
stanowiący wykaz organów podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych 
zostanie uzupełniony o nowy podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji podmiot - Inspektora Nadzoru 
Wewnętrznego.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Z uwagi na charakter regulacji odstępuje się od przeprowadzenia analizy porównawczej.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
OddziaływanieŹródło danychWielkośćGrupa



Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji

Ustawa o Radzie Ministrów rozszerzenie zakresu działania 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

Inspektor Nadzoru 
Wewnętrznego

Ustawa z dnia o szczególnych 
formach nadzoru

1 legalne określenie statusu 
Inspektora Nadzoru 
Wewnętrznego wśród organów 
podległych lub nadzorowanych 
przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników' konsultacji
Projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 
października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204) projekt został zamieszczony w 
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces 
Legislacyjny. Z uw'agi na zakres projektowanej regulacji odstąpiono od przeprowadzenia konsultacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [min zł]>••)

0 2 3 4 5 6 7 8 9 101 tycznie (0-10)
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa

JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym 
budżet państw'a oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki
3 5 10 tycznie (0-Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 o1

10)
duże przedsiębiorstwaW ujęciu 

pieniężnym 
(w min zł. 
ceny stale z

sektor mikro-, małych i 
średnich
przedsiębiorstw'
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

r.)

duże przedsiębiorstwa



W ujęciu 
niepieniężnym

sektor mikro-, małych i 
średnich
przedsiębiorstw______

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorców.

rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa 
domowe

Niemierzalne
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli 
i gospodarstwa domowe.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
El nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

□ tak
□ nie
□ nie dotyczy

□ zmniejszenie liczby dokumentów
□ zmniejszenie liczby procedur
□ skrócenie czasu na załatwienie sprawy
□ inne: ...

□ zwiększenie liczby dokumentów
□ zwiększenie liczby procedur
□ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
□ inne: ...

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.

□ tak
□ nie
□ nie dotyczy

Komentarz: Projektowane rozporządzenie nie wprowadzi dodatkowych obciążeń regulacyjnych.

9. Wpływ na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie wprowadzi dodatkowych obciążeń regulacyjnych.

10. Wpływ na pozostałe obszary

□ środowisko naturalne
□ sytuacja i rozwój regionalny
□ inne: ...

□ demografia
□ mienie państwowe

□ informatyzacja
□ zdrowie

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary.
Omówienie wpływu

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Z dniem wejścia w życie.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewałuacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Projektowane rozporządzenie będzie stosowane w sposób ciągły, stąd też nie planuje się ewaluacji efektów projektu, a tym 
samym nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji.

13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Brak.


