
Do zakresu działania Biura Nadzoru Wewnętrznego, zwanego dalej „Biurem”, należy 
w szczególności:  

1) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad służbami jemu podległymi lub przez niego 
nadzorowanymi, nad funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz 
strażakami Państwowej Straży Pożarnej, a także pracownikami zatrudnionymi w tych służbach 
w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania 
nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w szczególności;  

a) weryfikowanie funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz 
strażaków Państwowej Straży Pożarnej, a także pracowników zatrudnionych w tych służbach 
w zakresie określonym w art. 11a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych 
formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,  

b) analizowanie i ocenianie czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych w Policji, Straży 
Granicznej i Służbie Ochrony Państwa oraz ujawnianie nieprawidłowości w tym obszarze,  

c) analizowanie informacji dotyczących naruszeń prawa przez służby podległe Ministrowi lub przez 
niego nadzorowane,  

d) ocenianie:  

- realizacji postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających 
w służbach podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,  

- realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy służb 
podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz pracowników zatrudnionych 
w tych służbach,  

- gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez służby podległe Ministrowi lub przez 
niego nadzorowane,  

- realizacji zadań przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i Biuro Spraw Wewnętrznych Straży 
Granicznej;  

2) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 
czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych;  

3) gospodarowanie funduszem operacyjnym;  

4) gospodarowanie mieniem zakupionym ze środków funduszu operacyjnego oraz mieniem 
przekazanym ze służb podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym prowadzenie 
ewidencji tego mienia;  

5) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ministra wynikających z art. 9 ust. 1, 3 i 4 ustawy 
z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych;  

6) obsługa kadrowa oddelegowanych do Biura funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby 
Ochrony Państwa oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej i innych pracowników Biura;  

7) prowadzenie spraw związanych z uprawnieniami Ministra w zakresie:  

a) ustalania regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Policji i regulaminu 
organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,  

b) określenia zasad naliczeń etatowych w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji oraz określenia 
liczby i rodzaju etatów w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,  

c) prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych 
Policji, zwanego dalej „Komendantem BSWP” i jego zastępców oraz Komendanta Biura Spraw 
Wewnętrznych Straży Granicznej, zwanego dalej „Komendantem BSWSG” i jego zastępców,  



d) zawieszania w czynnościach służbowych Komendanta BSWP i jego zastępców oraz 
rozpatrywania odwołań od decyzji podjętych przez Komendanta BSWP,  

e) opiniowania służbowego Komendanta BSWP i Komendanta BSWSG oraz rozpatrywania 
odwołań od opinii wydanej przez Komendanta BSWP i Komendanta BSWSG,  

f) wyrażania zgody na delegowanie oraz przedłużanie delegowania policjantów do pełnienia służby 
poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym, o którym mowa w art. 145a ust. 1 pkt 1, 4 i 
5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,  

g) przyznawania nagród rocznych, motywacyjnych i zapomóg Komendantowi BSWP i jego 
zastępcom oraz nagród rocznych Komendantowi BSWSG;  

8) prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych przez 
Biuro;  

9) przedstawianie corocznie do dnia 31 marca Ministrowi informacji o działalności Biura.  

2. Działalnością Biura kieruje Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, któremu przysługują kompetencje 
dyrektora generalnego urzędu określone w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie 
cywilnej wyłącznie w zakresie prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Biurze i gospodarowania 
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego użytkowanymi przez Biuro.  

3. W zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych 
formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Inspektor Nadzoru 
Wewnętrznego wykonuje zadania dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa określone niniejszym 
Regulaminem.  

 


