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Art. 135. Ilekroć w przepisach prawa jest mowa 
o "Służbie Bezpieczeństwa" i " funkcjonariuszach Służby 
Bezpieczeństwa", należy przez to rozum i eć " Urząd Ochrony 
Państwa" i " funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa" . 

Art. 136. 1. Traci moc ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. 
o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicj i Oby
watelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 38, poz. 
181 oraz z 1989 r. Nr 34, poz. 180 i Nr 35, poz. 192) w części 
dotyczącej Służby Bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W okresie przejściowym , do czasu zorganizowania 
Urzędu Ochrony Państwa, przepisy ustawy wymienionej 
w ust. 1 mają ~astosowariie do byłych funkcjonariuszy 
Służby Bezpieczeństwa, wymienionych wart. 131 nin iejszej 

ustawy, w zakresie stosunku służbowego i wynikających 
z niego praw i obowiązków, z wyjątkiem art. 57 ust. 1. 

3. Do czasu wydania przepisów wykonawczych prze
widzianych w ustawie pozostają w mocy przepisy dotych
czasowe, jeśli nie są sprzeczne z nin iejszą ustawą, nie dłużej 
jednak jednak niż 1 rok . 

4 . Przepisy art. 62 obow iązują do czasu odmiennego 
uregulowania zasad organizacji , funkcjonowania i finanso
wania służby zdrowia . 

Art. 137. Ustawa wchodzi w życ ie z dniem ogłoszenia. 
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USTAWA 

z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Art. 1. 1. Minister Spraw Wewnętrznych jest naczel 
nym organem administracji państwowej realizującym polity 
kę państwa w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa 
oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także ochro
ny przed bezprawnymi zamachami na życie i zdrowie ludzkie 
oraz dorobek kulturalny i mater ialny społeczeństwa i po
szczególnych obywateli, jak również w dziedzinie ochrony 
grar icy państwa i kontroli ruchu granicznego, ochrony 
przeciwpożarowej oraz administracji spraw wewnętrznych . 

2. Minister Spraw Wewnętrznych w granicach swoich 
kompetencji współdziała z innymi organami państwowymi 
i samorządowymi w zakresie ochrony praw i wolności 
obywatelskich . 

3. Minister Spraw Wewnętrznych wykonuje swoje 
uprawnienia naczelnego organu administracji państwowej 
w stosunku do właściwych terenowych organów administ
racji państwowej w zakresie spraw społeczno - adm i n i stracyj

nych, określonych w odrębnych ustawach . 

Art. 2. 1. Do zakresu działania Ministra Spraw Wew
nętrznych należą: 

1) nadzór nad działalnością Policji, Urzędu Ochrony Państ

wa, Straży Pożarnej i Straży Granicznej w zakresie 
ustalonym odrębnymi ustawami, 

2) sprawy społeczno-administracyjne, określone odrębny
mi ustawami. 

3) czynności organizacyjno-mobilizacyjne i obronne resor
tu spraw wewnętrznych oraz inne zadania z zakresu 
obronności, wynikające z przepisów o powszechnym 
obowiązku obrony, 

4) koordynacja działań porządkowo-ochronnych oraz 
czynności rat9wniczych w razie klęsk żywiołowych 

i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeń
stwu powszechnemu, 

5) wspieranie działalności naukowej i społecznej, podej
mowanej na rze~ przeciwdzia ła n ia przestępczości i zja 
wiskom kryminbgennym, 

6) określanie i doskonalenie metod działań rozpoznaw
czych, zapobiegawczych i wykrywczych w celu zwal
czenia przestępstw i wykroczeń , w granicach zakreślo
nych przepisami prawa, 

7) ogólna koordynacja działa ń w zakresie ochrony tajemni
cy państwowej i służbowej . 

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia , określa 

szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrz
nych. 

3. Rada M inistrów, w drodze rozporządzenia, nadaje 
statut organizacyjny Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 
oraz ustala wykaz jednostek organizacyjnych podporządko
wanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i wykaz przedsię
biorstw, dla których M inister Spraw Wewnętrznych jest 
organem założycielskim . 

4. Zadania i organizację Policj i, Urzędu Ochrony Państ
wa, Straży Pożarnej i Straży Granicznej regulują odrębn~ 
ustawy. 

Art. 3 . 1. Minister Spraw Wewnętrznych wykonuje 
zadania przy pomocy podległego mu urzędu , zwanego 
ministerstwem. 

2. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zatrudnia się 
pracowników na zasadach określonych w przepisach o pra
cownikach urzędów państwowych . 

3. Rada Ministrów może także określić stanowiska 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych , na których mogą 
być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, 
Urzędu Ochrony Państwa, S traży Pożarnej lub Straży Grani
cznej . 
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Art. 4. Minister Spraw Wewnętrznych sprawuje nad
zór nad szkolnictwem resortu i resortowymi placówkami 
badawczo-rozwojowymi, współdziałając w tym zakresie z 
Ministrem Edukacji Narodowej, na zasadach określonych 
w odrębnej ustawie. 

Art. 5. 1. Ministrowi Spraw Wewnętrznych mogą zo
stać podporządkowane jednostki wojskowe, których etat 
zostaje określony w decyzji o ich podporządkowaniu. 

2. Do zadań jednostek wojskowych, o których mowa 
w ust. 1, należeć może ochrona osób zajmujących kierowni
cze stanowiska państwowe oraz osób, które ze względu na 
dobro państwa należy objąć ochroną, ochrona delegacji 
państw obcych przebywających na teren ie Polski oraz ochro
na i zapewnienie należytego funkcjonowania urządzeń 

i obiektów służących najwyższym organom władzy i admini
stracji państwowej. 

3. Rada Ministrów może przyznać żołnierzom jednostek 
wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wew
nętrznych uprawnienia funkcjonariuszy Policji, określone 

wart. 15, 16 i 17 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
(Dz. U. Nr 30, poz. 179), w zakresie niezbędnym do 
wykonywania ich zadań. 

Art. 6. Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministrów 
Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej ustala szcze
gółowy rozdział kompetencji pomiędzy Policję, Urząd 

Ochrony Państwa, Straż Pożarną i Straż Graniczną oraz 
wojskowe organy porządkowe, wywiad i kontrwywiad pod
ległe Ministrowi Obrony Narodowej, a także zasady ich 
współdziałania . 

Art. 7. 1. Minister Spraw Wewnętrznych określa obieg 
informacji tajnych i poufnych wewnątrz podległych mu 
jednostek organizacyjnych . 

2. Minister Spraw Wewnętrznych może zezwalać pra
cown ikom, funkcjonariuszom i żołnierzom resortu spraw 
wewnętrznych na udzielenie wiadomości stanowiącej tajem 
nicę państwową lub służbową określonej osobie lub instytu
cji . Zezwolenie to nie może jednak dotyczyć sytuacji , o której 
mowa wart. 21 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz 
wart. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony 
Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180). 

3. Jeśli informacje uzyskane przez jednostki organiza 
cyjne podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych mogą mieć 
istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, Minister 
Spraw Wewnętrznych jest obowiązany niezwłocznie przeka
zać je do wiadomości Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
i Prezesa Rady Ministrów. 

Art. 8. 1. Minister Spraw Wewnętrznych określa jed
nostki organizacyjne resortu, które mogą działać jako zakłady 
budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, a także jednostki 
budżetowe, których działalność finansowana jest w formie 
Środków specjalnych, z zachowaniem zasad określonych 
w odrębnych przepisach. 

2. Minister Spraw Wewnętrznych wykonuje na zasa
dach określonych w odrębnych przepisach zadania i obowią
zki organu założycielskiego przedsiębiorstw państwowych . 

3. Jednostki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wew
nętrznych , Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Pożarnej 
i Straży Granicznej, związki zawodowe oraz funkcjonariusze 
i pracownicy tych jednostek nie mogą uczestniczyć w żadnej 
działalności, w tym gospodarczej, jeśli działalność ta mogła
by prowadzić do wykorzystania autorytetu urzędowego, 

informacji służbowych bądź środków publicznych dla celów 
pozasłużbowych albo w sposób sprzeczny z ich przezna
czeniem. 

4. Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych , uzgod
niony z właściwym ministrem, państwowe jednostki organi
zacyjne są obowiązane uwzględniać potrzeby podległych 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych organów w zakresie pro
dukcji, usług i dostaw środków technicznych niezbędnych 
do wykonywania ich zadań. 

Art. 9. 1. Rada Ministrów powołuje Polityczny Komi
tet Doradczy przy Ministrze Spraw 'Wewnętrznych, nadając 
mu statut w drodze rozporządzenia . 

2. Rozporządzenia i inne akty prawne Rady Ministrów, 
Prezesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Wewnętrznych 
dotyczące organizacji i funkcjonowania resortu spraw wew
nętrznych wydawane są po zasięgnięciu opinii Politycznego 
Komitetu Doradczego. 

Art. 10. Nadzór zwierzchni Ministra Spraw Wewnętrz
nych nad kolegiami do spraw wykroczeń przekazuje się 

Ministrowi Sprawiedliwości . 

Art. 11. Do czasu odmiennego uregulowania zasad 
organizacji i funkcjonowania służby zdrowia Ministrowie 
Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych 
w drodze rozporządzenia określą tryb i zasady korzystania 
przez wszystkich obywateli ze świadczeń placówek służby 
zdrowia podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

Art. 12. 1. Stosunki pracy pracowników zatrudnio
nych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych nie ustają z chwilą likwidacji lub 
przekształcenia tych jednostek, jeżeli ich likwidacja lub 
przekształcenie jest następstwem wejśc ia w życie ustawy 
o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, ustawy o Policji 
i ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa . 

2. Do rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami, 
o których mowa w ust. 1, stosuje się również przepisy ustawy 
z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązy
wania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczą
cych zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
z 1990 r. Nr 4, poz. 19 i Nr 10, poz. 59) . 

Art. 13. Rada Ministrów wyda rozporządzenie, o któ
rym mowa wart. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. 
o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, 
poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, 
poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182 oraz 
z 1990 r. Nr 20, poz. 121 ), w zakresie dotyczącym jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrz
nych w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy. 



Dziennik Ustaw Nr 30 416 Poz. 181 

Art. 14. Rada M inistrów wyda rozporządzenie okreś
lone wart. 2 ust. 2 i 3 w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy. 

podległych mu organów (Dz. U. Nr 38, poz. 172 i z 1989 r. Nr 
34, poz. 180) . 

Art. 15. Traci moc ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. 
o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie działania 

Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 
z wyjątkiem przepisu art. 3 ust. 2, który wchodzi w życie po 
upływie 3 miesięcy od tej daty. 
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Do P.T. Prenumeratorów 

Wydział Wydawnictw URM uprzejmie informuje, że posiada na składzie wydawnictwo 
pt. "Konwencja o znakach i sygnałach drogowych", sporządzona w Wiedniu w dniu 8 listopada 
1968 r., ratyfikowana przez Polskę w dniu 1 czerwca 1984 r. (Dziennik Ustaw z 1988 r. Nr 5, 
poz. 42 i 46) . Cena 1 egzemplarza wynosi 21 .700,- zł . 

Wszyscy zainteresowani tym wydawnictwem proszeni są o dokonanie wpłaty na konto 
bankowe Wydziału Wydawnictw w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy 
Warszawa nr 1052-3157-139.11. 

Nakład wydawnictwa jest ograniczony. 

Opłata za prenumeratę w 1990 r. wynosi: Dziennika Ustaw 97750 zł, Monitora Polskiego 54400 zl 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę: 

w Warszawie: 
- w punkcie sprzedaży Urzędu Rady Ministrów, al. I Armii Wojska Polskiego 2/4 (tel. 29-61 -73) - egzemplarze bieżące oraz z lat 1980-1989, 

- w księgarniach: Powszechnego Domu Książki " Uniwersus", ul. Belwederska 20/22 (tel. 41-40-05); im. Stefana Żeromskiego, al. gen. K. Świerczewskiego 
119/123 (tel. 20-46-28) ; Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. Żurawia 1/3 przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21-44-05) i ul. Francuska 15 
(tel. 17-85-47) - egzemplarze bieżące oraz z roku 1989; 

poza Warszawą - egzemplarze bieżące oraz z ostatnich 2 lat: 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w urzędach wojewódzkich w : Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41 ), Bialymstoku (ul. M ickiewicza 3/5) , Bielsku - Białej 
(ul. Miczurina 2a) , Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3) , Kielcach (ul. IX Wieków Kielc 3). Krakowie (pl. Wiosny Ludów 3/4) Lesznie Wlkp. (pl. Kościuszki 4) , 
Łodzi (ul. Piotrkowska 104), Opolu (ul. Piastowska 14), Ostrołęce (pl. Gen. Bema 3) , Piotrkowie Trybunalskim (ul. Słowackiego 5) , Płocku (ul. Kolegialna 
15). Przemyślu (ul. Rynek 26), Radomiu (ul. Żeromskiego 53), Sieradzu (ul. XX-Lecia PL 2) , Skierniewicach (ul. 22 Lipca 6) , Suwałkach (ul. Lenina 13), 
Tarnobrzegu (ul. 1 Maja 4) i Włocławku (ul. 3 Maja 17); 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w sądach w: Białymstoku (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1 ), Bielsku- Bialej (ul. Cieszyńska 1 O) , Bydgoszczy (ul. Wały 
Jagiellońskie), Bytomiu (ul. Piekarska 1), Częstochowie (ul. Dąbrowskiego 23/35). Elblągu (ul. Trybunalska 25) , Gdańsku (ul. Gen. K. Świerczewskiego 30) , 
Gdyni (pl. Konstytucji 3), Gliwicach (ul. Powstańców 23). Gorzowie Wlkp. (ul. Mieszka 133), Jeleniej Górze (ul. Wojska Polskiego 56). Kaliszu (al. Wolności 
13), Katowicach (ul. Andrzeja 16/ 18), Kielcach (ul. Żeromskiego 26), Koninie (ul. Energetyka 5) , Koszalinie (ul. Alfreda Lampego 34), Krakowie (ul. Przy 
Rondzie 7), Legnicy (ul. Złotoryjska 29), Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 76), Łodzi (pl. Dąbrowskiego 5). Nowym Sączu (ul. Pijarska 3) , Olsztynie (ul. 
Dąbrowszczaków 44) , Opolu (pl. Thaelmanna 1). Ostrowie Wielkopolskim (ul. Sądowa 2), Poznaniu (ul. Młyńska 1 a), Radomiu (ul. Nowotki 10) , Rzeszowie 
(pl. Gwardii Ludowej 3) , Słupsku (ul. Bolesława Bieruta 13) , Szczecinie (ul. Kaszubska 42). Świdnicy (pl. Grunwaldzki 14) , Tarnowie (ul. Dąbrowskiego 29) , 
Toruniu (ul. Fosa Staromiejska). Wrocławiu (ul. Sądowa 1), Zamościu (ul. Akademicka 1), Zielonej Górze (pl. Słowiański 1). 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów, ul. Powsińska 69171, 00-979 Warszawa P-1 , 

Spóźnione wpłaty na prenumeratę w 1990 r. będą przyjmowane tylko do 30 czerwca br. Egzemplarze za ległe W(ramach prenumeraty będą wysyłane z opóźnieniem w stosunku do ich 
wydania i za przesyłkę będą pobierane dodatkowe opłaty, których wysokość zostanie podana w informacji załączonej do paczki z wydawnictwami. Prenumerata jest reałizowana na 
podstawie przedpłaty. Wpłata powinna być dokonana "przelewem-zamówieniem" lub trzyodcinkowym przekazem na konto Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 
w Narodowym Banku Połskim, Oddział Okręgowy Warszawa nr 1052-3157-139.11. Druki " przelewów-zamówień" łub przekazów mogą zostać wysłane zainteresowanym po 
uprzednim zgłoszeniu za potrzebowania pisemnie lub telefonicznie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. Na dowodzie wpłaty nałeży podać pełną nazwę instytucji 
(nazwisko i imię) i adres z numerem kodu pocztowego oraz liczbę zamawianych egzemplarzy. Wszełkich informacj i o prenumeracie udziela Wydział Wydawnictw Urzędu 

Rady Ministrów. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Ur~ędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 
69/71, 00-979 Warszawa, P-1 , niezwłoczn ie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 
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