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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 marca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 9 czerwca
2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U.
Nr 104, poz. 708, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

1) w § 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Potwierdzeniem rozliczenia się z dotychczasową jednostką organizacyjną jest karta obiegowa przedstawiona przez funkcjonariusza w jednostce organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego właściwej w sprawach osobowych.”;

3) w § 22 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) termin, w którym bezpośredni przełożony
funkcjonariusza jest obowiązany rozliczyć
funkcjonariusza z obowiązków służbowych.”;

4) dodaje się § 22a w brzmieniu:

„§ 22a. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 11,
lub wyznaczenia terminu, o którym mowa
w § 22 pkt 11, niezwłocznie informuje się
bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza o obowiązku rozliczenia funkcjonariusza z obowiązków służbowych.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r.
Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 105, poz. 880 i Nr 157,
poz. 1241.
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1)

„4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu,
o którym mowa w ust. 2 pkt 11, rozliczenia
z obowiązków służbowych dokonuje bezpośredni przełożony funkcjonariusza.”;
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§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przebiegu służby
funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
(Dz. U. Nr 177, poz. 1311) wprowadza się następujące
zmiany:

2) w § 18 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

