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pok. 2015

pok. 2100

Wydział 2
Prawo konstytucyjne i admin istracyjn e, sprawy cudzoziemców,
sprawy prawne, wybory, rehabilitacja niesprawiedliwości SED,
prawo gier hazardowych, ochrona danych, zapobieganie korupcji,
statystyka, fundacje prawa cywilnego, sprawy związane z
wywłaszczeniem

Kierownic two:
Zastępca:

N.N.
Pan Keinath

pok. 2200

Biuro
Zapobieganie korupcji w
administracji kraju związkowego
Brandenburgia

Pani B ehrend

Referat 11
(nieobsadzony)

Referat 21
Prawo dotyczące cudzoziemców, prawo dot yczące obywatelstwa,
nadzór merytoryczny nad Centralnym Urzędem do Spraw
Cudzoziemców (ZABH)

Referat 12
Biuro centralne ds. ograniczania biurokracji, biuro cent ralne ds. badania
norm, organizacja krajowa, biuro cent ralne ds. zarządzania zdrowiem

Biuro Komisji ds. Osób w Trudnej Sytuacji Materialnej
Pan Keinath (przewodniczący)
pok. 2210

Pan dr Plückelmann

pok. 2120

Referat 13
Organ ds. geodezji, organ ds. geoinformacji, komisje eksperckie ds.
wartości nieruchomości, prawo zawodowe dla geodetów powoływanych
przez władze publiczne, organ ds. rozwoju kariery zawodowej,
administ racja geodezyjna, organ odpowiedzialny zgodnie z ustawą o
kszt ałceniu zawodowym, nadzór merytoryczny nad Brandenburską
geodezją i geoinformacją (LGB), wsparcie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (wsparcie EFRR) dla o rga nu d s. geodezji i
geoinformacji
Pan Schönitz
pok. 2130
Referat 14
Sprawy kadrowe MIK i podległego mu departament u (z wyłączeniem
policji, LSTE), rozwój kadr i planowanie zapotrzebowania kadr, plan
zatrudnienia, kszt ałcenie i dokształcanie w MIK i administracji krajowej,
organ ds. rozwoju kariery zawodowej ogólnej służby administracyjnej,
kszt ałcenie zawodowe, nadzór merytoryczny nad Brandenburską
Krajową Akademią Administracji P ublicznej (LAköV), właściwy organ
zgodnie z ustawą o kształceniu zawodowym

Pani Rinne
pok. 2140
Sekretariat Komitetu ds. Kształcenia Zawodowego
Pani Gensch

pok. 2000

Referat 22
Prawo państ wowe i konstytucyjne, prawo UE związane z prawem
konstytucyjnym na poziomie kraju związkowego, sprawy dotyczące
suwerenności, kwest ie graniczne, doradzt wo prawne, spory sądowe,
gry hazardowe
Pan dr Robbel
pok. 2220
Referat 23
Prawo wyborcze, ochrona danych osobowych, prawo wglądu do akt i
dostępu do informacji, rejestracja, paszporty i dowody tożsamości, stan
cywilny, prawo do zmiany nazwiska, statystyka, nadzór nad Urzędem
Stat ystycznym B erlin-Brandenburgia
Pan dr Nobbe (o.o.z.p.s.)
pok. 2231
Biuro Krajowego Komisarza ds. Wyborów
Pan Küpper, Krajowy Komisarz ds. Wyborów

pok. 2900

Referat 24
Ogólne prawo administracyjne, prawo kosztów administracyjnych i
prawo wykonawcze, prawo fun dacji, nadzór nad f undacjami prawa
cywilnego, cmentarze, groby ofiar wojny i dyktatury
Pani S cheiper

pok. 2240

Referat 25
(nieobsadzony)

pok. 2933

Referat 15
Pełnomocnik/pełnomocniczka ds. budżetu, sprawy dotyczące budżetu,
kasy i audytu rachunkowości, sprawy majątkowe MI K

Referat 26
Sprawy związane z wywłaszczeniem, audyt wewnętrzny, biuro
doradcze MIK w zakresie prawa zamówień publicznych

Pani P ohlmann (o.o.z.p.s.)

Pani dr Kerstan (o.o.z.p.s.)

pok. 2150

Referat 16
(nieobsadzony)
Referat 17
Służby wewnętrzne, organizacja, bezpieczeń stwo i h ig ie na pracy,
technologia informacyjna, informatyk resortu ( RIO )
N. N.

o. o. z. p. s. = osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw

pok. 2260

Referat 27
Sprawy rehabilitacyjne po 2. ustawie w sprawie rekompensaty za
krzywdy SED, ustawa o aktach S tasi (StU G), prawo o świętach
publicznych
Pani P enzenstadler-Hennig

pok. 2270

1.1.2021

Osobisty sprawozdawca:

Pan Schuld

pok. 2002

Kierownictwo:

Pan Burmeister

pok. 2060

Sekretariat:

N. N.

pok. 2004

Zastępca:

Pan Carl

pok. 2061

Sekretariat:

Pani Drabner

pok. 2001
SEKRETARZ STANU

Pan Uwe Schüler

pok. 2020

Pan Dr. Markus Grünewald

pok. 2010

Osobisty sprawozdawca: Pan Roch

pok. 2022

Osobista sprawozdawczyni: Pani Berg

pok: 2012

Sekretariat: Pani Oldag

pok. 2021

Sekretariat: Pani Wilke

pok. 2011

Wydział 3
Sprawy dotyczące samorządu terytorialnego, prawo o służbie
publicznej, ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed skutkami
klęsk żywiołowych
Kierownictwo: N. N.
Zastępca:
Pan Schlinkert

pok. 2300

Biuro
Dalszy rozwój Szkoły Krajowej i
Instytutu Technicznego ds.
Ochrony Przeciwpożarowej i
Ochrony Przed Skutkami Klęsk
Żywiołowych (LSTE)
Pan Koch
pok. 28 12

pok. 2910

Biuro prasowe i public relations

MINISTER

Pan Michael Stübgen

SEKRETARZ STANU

Wydział 1
Centraln e zadania przekrojowe, zadania ogólnokrajowe dotyczące
organizacji, spraw geodezyjnych, szkoleń i doskonalenia
zawodowego w administracji krajowej
Kierownictwo: Pan Pawlitzky (o.o.z.p.s.)
Zastępca:
Pan dr Plückelmann

Biuro zarządzające, sprawy gabinetowe, sprawy
dotyczące Landtagu i Bundesratu, Konferencja Ministrów
Spraw Wewnętrznych (IMK)

Pan Kasüschke

Referat 32
Prawo budżetowe samorządu terytorialnego, nadzór finansowy, au dyt,
zarządzanie f unduszem kompensacyjnym
Pani Grabow
pok. 2320
Referat 33
Działalność gospodarcza samorządów teryt orialnych i ustawa o
samorządzie terytorialnym, ustawa o opłata ch komu nalnych, nadzór
samorządu terytorialnego w związku z nieuregulowanymi sprawami
majątkowymi, wspólne prace samorządu t erytorialnego, program
pomocniczy w zakresie gospodarki ściekowej
Pan Stevener
pok. 2330
Referat 34
Ochrona przeciwpożarowa i służba ochrony przed skutkami klęsk
żywiołowych, propagowanie wolontariatu związanego z ochroną
przeciwpożarową i służbą ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych,
centrum koordynacji zarządzania kryzysowego, obrona cywilna, sprawy
wojskowe, nadzór merytoryczny nad Szkołą Krajową i Instytutem
Technicznym ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Przed Skutkami
Klęsk Żywiołowych (LSTE), organ ds. rozwoju kariery zawodowej
służby pożarniczej
Pan dr Dietel
pok. 2420
Referat 35
Prawo o służbie cywilnej, w tym udział w pracach nad przepisami prawa
o f inansach służbowych, podstawowe kwestie dotyczące opieki
społecznej i ut rzymania jednolitości prawa o służbie publicznej , prawo
ministerialne, prawo o reprezentacji pracowników

Referat 36
Centralne zarządzanie kadrami
Pani B ogner

Kierownictwo: Pan dr Trimbach
Zastępca:
Pan Müller

Biuro
Pełnomocnik ds. zapobiegania
kraj u związkowego
Brandenburgia / Biuro Krajowej
Rady ds. Zapobiegania

Referat 31
Podst awowe zagadnienia prawa konstytucyjnego na poziomie
samorządu terytorialnego, ogólny nadzór nad samorządem
terytorialnym, w tym nadzór nad zamówieniami publicznymi
samorządów terytorialnych, prawo dot yczące służby w ramach
samorządu terytorialnego, prawo dyscyplinarne w ramach samorządu
terytorialnego, struktury zadaniowe i obszarowe samorządów
terytorialnych, prawo o statusie samorządu terytorialnego, dalszy
rozwój samorządu terytorialnego i organ doradczy samorządu
terytorialnego
Pani P uttkammer (o.o.z.p.s.)
pok. 2310

Biuro Krajowego Komitetu Kadr (LPA)
Pan dr Förster

Wydział 4
Bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny, policja i prawo
porządkowe, zapobieganie przestępczości

pok. 2745

pok. 2400

Referat 43
Budżet kadrowy, sprawy personalne i rozwój kadr w policji oraz w
Szkole Krajowej i I nstytucie Technicznym ds. Ochrony
Przeciwpożarowej i Ochrony Przed Skutkami K lęsk Żywiołowych
(LSTE), na dzór służbo wy i me rytoryczn y nad W yższą S zkołą Policyjną
(HPol), syst em opieki specjalnej byłej NRD, policyjna służba medyczna,
prawo służbowe policji, praca zespołowa i międzynarodowa współpraca
policyjna, organ ds. rozwoju kariery zawodowej służb policyjnych

pok. 2430

Referat 44
Dowodzenie i kont rola policyjna, sprawy operacyjne, bezpieczeństwo
ruchu drogowego, broń, prawo o stowarzyszeniach i zgromadzeniach
pok. 2440

Referat 45
Zwalczanie przestępczości / zapobieganie przest ępczości policyjnej,
prawo policyjne i porządkowe
Pan Scharf

pok. 2500

Kierownictwo: Pan Wollny
Zastępca:
Pani Kubath

Biuro
Audyt wewnętrzny

Pan Gladisch

pok. 9107

Referat 52
Zapobieganie, public relations, ochrona konstytucji poprzez działania
edukacyjne, deradykalizacja i wyjście z ekst remizmu
Pan Homburg

pok. 2509

Referat 53
Obserwacja, technika ND
Pan Schäfer

pok. 2544

Referat 54
Zamówienia publiczne dla obszaru ekst remizmu politycznego ,
dochodzenie
Referat 55
Analiza ekstremizmu politycznego
Pan Heidrich

pok. 2662

Referat 56
Bezpieczeńst wo i prawo

pok. 2360

Kommunal es Prüfungsamt
Ogólne audyt y budżetowe i f inansowe oraz audyty przekrojowe
wybranych kluczowych zagadnień z zakresu prawa budżetowego, kas i
rachunkowości (syst em HKR) powiatów i miast na prawach powiatu;
coroczne audyty własnych przedsiębiorstw i st owarzyszeń celowych
Pan Schlinkert
pok. 2760

Referat 61
Prawo, strategia e-administ racji kraju związkowego Brandenburgii,
komisje cent ralne, strategiczna współpraca z samorzą dami
terytorialnymi oraz sektorem nauki i badań naukowych, organ ds.
rozwoju kariery zawodowej służb informatycznych, Open Data
Pan Everding
pok. 2610
Referat 62
Monitorowanie ogólnokrajowe zgodnie z ustawą o dost ępie online,
Federalne Zarządzanie Informacją (FIM), projektowanie
podstawowych komponentów sieci portalowej i kont usług,
współpraca z gminami modelowymi
Pan Seidenkranz
pok. 2620

Referat 63
Krajowa procedura przekrojowa obszaru elektronicznego , nadzór
merytoryczny nad brandenburskim dostawcą usług inf ormatycznych
(ZIT-BB)
Pani K ubath

pok. 2630

Referat 64
Centrum zarządzania IT, bezpieczeństwo IT i CERT oraz
infrastrukt ura informatyczna kraju związkowego Brandenburgia, biuro
koordynacyjne ds. IT i bezpieczeństwa cybernetycznego w MI K,
odpowiedzialność proceduralna za podstawowe komponenty I T
zgodnie z BbgE-Gov-G dla kraju związkowego i gmin
Pan Wege (o.o.z.p.s.)

pok. 2450

Rada Pracownicza
Przewodniczący: Pan Weckwerth pok. 2050
Zastępca: Pan Haase
pok. 2355
Główna Rada Pracownicza
Przewodniczący: Pani Schiersner pok. 2030
Zastępca: Pani Heine-Bischoff pok.8844-345
Główna Rada Pracownicza służb policyjnych
Przewodniczący: Pan Göhring pok. 2040
Zastępca: Pan Schuster
pok. 2045

pok. 2350

Referat 37
Prawo pracy, prawo układów zbiorowych, prawo dot yczące emerytur
dodatkowych i prawo ubezpieczeń społecznych, Wspólnota
Niemieckich Krajów Związkowych ds. Układów Zbiorowych (TdL)
Pani S alomon-Hengst
pok. 2370

pok. 2600

pok. 2641

po k. 2480

Referat 46
Budżet w podległym sektorze policji, technologie informacyjnokomunikacyjne, organ koordynujący radiofonię cyfrową, śro dki
dowodzenia i zasoby operacyjne, nieruchomości służbowe, usuwanie
materiałów wybuchowych
Pani Habig

Wydział 6
Cyfryzacja, e-administracja i biuro centralne ds. IT

Referat 51
Zasada, G 10, służby centralne, centrala informatyczna, pełnomocnik
ds. bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw W ewnętrznych i
Samorządu Terytorialnego
Pan Rhode
pok. 2571

Referat 42
(nieobsadzony)

Pan Müller

Kierownictwo: Pan Müller
Zastępca:
Pan Heidrich

Biuro
Odnowienie systemów komunikacji
i kontroli operacyjnej biuro
centralnych organów i organizacji
real izujących zadania z zakresu
bezpi eczeństwa (biura centralne
BOS)
Pan Tiet z
pok. 2750

Referat 41
(nieobsadzony)

Pani Lankamp (o.o.z.p.s.)

Wydział 5
Ochrona konstytucji

Pełnomocnik ds. równości
Pani Bernig
pok. 2090
Zastępca: Pani Zlotowicz
pok. 2464

Urzędowy inspektor ochrony danych osobowych
N.N.
Zastępca: Pani Rosenberg
pok. 2234
datenschutzbeauftragter@mik.brandenburg.de
Pełnomocnik antykorupcyjny MIK
Pani Behrend
pok. 2910
Zastępca: Pani Scheiper
pok. 2240

Przedstawicielstwo ds. osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności
Pani Zurek
pok. 2795
Zastępca: Pan Hanne
pok. 2314
Organ przedstawicielski ds. osób o znacznym
stopniu niepełnosprawności
Pani Zurek
pok. 2035
Zastępca: Pan Blüthgen
pok. (0335)5582765
Organ przedstawicielski ds. osób o znacznym
stopniu niepełnosprawności służb policyjnych
Przewodniczący: Pani Schmidt pok. 2047
Zastępca: Pan Städter
pok. 03361 5682090
Zastępca: Pan Weber
pok. 033702 214528

Przedstawicielstwo ds. młodzieży i stażystów
Przewodniczący: Pan Hellwig
Zastępca: Pan Gießmann
E-Mail: JAV@mik.brandenburg.de
Przedstawicielstwo ds. młodzieży i etapów stażu
Przewodniczący: Pan Westphal
Zastępca: Pan Gießmann
E-Mail: jasv@mik.brandenburg.de

