
 

 

ZARZĄDZENIE NR 22 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)  

z dnia 23 maja 2018 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego  

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Na podstawie art. 39 ust. 6 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 zarządzeniu nr 13 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2018 r. w 

sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. 

Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 15) w załączniku „Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji”  wprowadza się następujące zmiany:  

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. Inspektor Ochrony Danych wykonuje w imieniu i na rzecz Ministra, jako administratora, 

jak również na rzecz innych będących administratorami organów/podmiotów obsługiwanych przez 

Ministerstwo w zakresie przez nich określonym, czynności związane z przestrzeganiem przepisów 

o ochronie danych osobowych w Ministerstwie, podlegając w tym zakresie bezpośrednio 

Ministrowi lub innym organom/podmiotom.”; 

2) w § 5 w ust. 1 po pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

„13) udzielają niezbędnej pomocy Inspektorowi Ochrony Danych przy realizacji zadania 

związanego z ochroną danych osobowych w Ministerstwie.”; 

3) w § 8 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, 3, 6 i 7, parafuje Inspektor Ochrony Danych, jeżeli 

dotyczą spraw pozostających w zakresie jego właściwości.”; 

                                                      
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działami administracji rządowej: administracja publiczna, 

sprawy wewnętrzne i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 

1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225). 
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4) w § 14: 

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań w Ministerstwie wynikających z przepisów 

o ochronie danych osobowych, w tym realizacja zadań wynikających z funkcji administratora 

w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych;”, 

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) zapewnienie wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych;”, 

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) prowadzenie spraw w zakresie Ministerstwa związanych z organizacją i koordynacją zadań 

związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 

w Ministerstwie, z uwzględnieniem Krajowych Ram Interoperacyjności, w tym: 

a) opracowywanie i opiniowanie standardów i polityk bezpieczeństwa informacji 

oraz innych dokumentów związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem 

informacji w Ministerstwie, 

b) koordynowanie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji, 

c) kontrola przestrzegania regulacji zawartych w dokumentach systemu 

zarządzania bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie;”, 

d) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w sprawach związanych 

z opracowywaniem opinii dotyczących zgodności przygotowywanych do udostępnienia 

informacji oraz dokumentów z wymogami określonymi dla systemu zarządzania 

bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie;”; 

5) w § 24 uchyla się  pkt 9 i 10; 

6) w § 25: 

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organami innych państw i z instytucjami Unii 

Europejskiej w obszarze związanym z integracją polskich systemów teleinformatycznych 

z systemami Unii Europejskiej, w tym sieci TESTA-ng oraz Systemem Informacyjnym 

Schengen drugiej generacji (SIS II), Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS), 

w szczególności opiniowanie i wypracowywanie stanowisk dotyczących funkcjonowania 

systemów krajowych we współpracy z SIS II i VIS, oraz udział w grupach roboczych Agencji 

eu-LISA oraz Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej zajmujących się budową, 

rozwojem i funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych Unii Europejskiej, w uzgodnieniu 

z Departamentem Spraw Międzynarodowych;”, 

b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu: 

„9a) obsługa Zarządu Agencji eu-LISA w obszarze związanym z zarządzaniem Wielkoskalowymi 

Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz 

koordynacja obsługi grup doradczych w ramach Agencji eu-LISA; 
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9b) obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania   

Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen 

i Wizowym Systemem Informacyjnym, w tym udział w gremiach przygotowawczych Unii 

Europejskiej w zakresie tych systemów we współpracy z Departamentem Spraw 

Międzynarodowych;”; 

7) w § 28 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) wsparcie Kierownictwa Ministerstwa w związku z udziałem przedstawiciela Ministra 

w pracach Komitetu Offsetowego.”; 

8) w § 29 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) prowadzenie spraw związanych z zakwaterowaniem komendantów głównych oraz zastępców 

komendantów głównych Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, 

zakwaterowaniem komendanta Służby Ochrony Państwa oraz rozpatrywaniem skarg w zakresie 

uprawnień mieszkaniowych funkcjonariuszy, emerytów i rencistów resortu spraw 

wewnętrznych i administracji;”; 

9) w § 30 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) prowadzenie postępowań administracyjnych, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 

18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży 

Marszałkowskiej,  Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-

Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów 

odnoszących się do Inspektora Ochrony Danych, które wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 r. 

  

      Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Brudziński 
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