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ROZ PO RZĄDZEN lA RADY M I N ISTRÓW:
z dnia 16 lipca 1990 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 16 lipca 1990 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych
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R O Z P O R Z Ą D Z E N I A:
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Ministra Łączności z dnia 17 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji
telekomunikacyjnej
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 lipca 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania
wskaźnika indywidualnego wymiaru świadczenia emerytalno-rentowego
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie celów, zasad i trybu
udzielania oraz wysokości stawek dotacji dla rolnictwa w 1990 r.
Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach sądowych
i notarialnych
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lipca 1990 r.
w sprawie

szczegółowego

zakresu

dz.iałania

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U.
Nr 30, poz. 181) zarządza się, co następuje :
§ 1. Do zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrz

nych

należy :

1) w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa:
a) inicjowanie i koordynowanie działań mających na
celu ochronę podstawowych interesów politycznych i gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej.
a także określanie kierunków przeciwdziałania zagrożeniom godzącym w bezpieczeństwo, obronność , niezależność i całość państwa,
b) stwarzanie warunków sprzyjających zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw szpiegostwa i terroryzmu oraz innych poważnych przestępstw
przeciwko państwu, a także ściganiu ich sprawców,
c) sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością
Urzędu Ochrony Państwa, a w szczególności :
- kontrolowanie działań zmierzających do rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom godzą
cym w bezpieczeństwo państwa oraz jego porządek prawny,
ocena stanu bezpieczeństwa państwa oraz wytyczanie kierunków działań w tym zakresie,
d) przedstawianie informacji Prezesowi Rady Ministrów o stanie bezpieczeństwa państwa oraz o działal
ności Urzędu Ochrony Państwa;
2) w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz
bezpieczeństwa i porządku publicznego:
a) ustalanie kierunków działań i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu zapewnienie ochrony

Ministra Spraw

Wewnętrznych.

przed bezprawnymi zamachami na życie i zdrowie
ludzkie, dorobek materialny i kulturalny społeczeńst
wa, a także zachowanie porządku publicznego,
b) stwarzanie warunków sprzyjających zapobieganiu
przestępczości oraz zjawiskom kryminqgennym,
a także określanie zasad współdziałania w tym zakresie z terenowymi organami rządowej administracji
ogólnej. samorządem terytorialnym i organizacjami
społecznymi,

c)

sprawowanię ogólnego nadzoru
Policji, a w szczególności:

nad

działalnością

kontrolowanie działań zmierzających do ochrony
zdrowia i mienia, a także działań mających na
celu zapewnienie spokoju w miejscach publicznych,
środkach komunikacji oraz w ruchu drogowym,
zakresie wydawania pozwoleń na posiadanie
broni,
- ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania przestępczości , a także
wytyczanie kierunków działań w tym zakresie,
d) informowanie Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniu
bezpieczeństwa obywateli lub niebezpiecznym zakłóceniu porządku publicznego oraz przedstawianie
stosownych wniosków - zgodnie z zasadami okreś
lonymi w odrębnych przepisach,
e) podejmowanie w przypadkach nie cierpiących zwło
ki, na wniosek Komendanta Głównego Policji, decyzji o użyciu uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów Policji oraz niezwłoczne zawiadomienie o niej
Prezesa Rady Ministrów - zgodnie z zasadami
określonymi w odrębnych przepisach,
f) przedstawianie informacji Prezesowi Rady Ministrów o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
oraz działalności Policji;
-

życia,

- w

-
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3) w dziedzinie ochrony granicy państwowej:
a) stwarzanie warunków sprzyjających skutecznej
ochronie granicy państwowej.
b) ustalanie kierunkowych przedsięwzięć zapewniają
cych sprawną i skuteczną kontrolę graniczną, a także
zapobiegających aktom terroryzmu na przejściach
granicznych,
c) sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością
Straży Granicznej, a w szczególności :
- kontrolowanie realizacji zadań wynikających
z umów międzynarodowych o stosunkach prawnych na granicy państwowej oraz działalności
pełnomocników granicznych,
- współudział
ochronie interesów państwa na
polskich obszarach morskich,
- współdziałanie z Ministrem ·Obrony Narodowej
w zakresie nienaruszalności granicy państwowej
w przestrzeni powietrznej.
- ocena stanu ochrony granicy państwowej oraz
wytyczanie kierunków działań w tym zakresie,
d) przedstawianie informacji Prezesowi Rady Ministrów o stanie ochrony granicy państwowej, kontroli
ruchu granicznego oraz działalności Straży Granicznej;

w

4) w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej :
a) koordynacja przedsięwzięć mających na celu efek tywną ochronę przeciwpożarową, w zakresie okreś
lonym w odrębnych przepisach,
b) określanie zasad współdziałania straży pożarnych
z terenowymi organami rządowej administracji ogólnej, samorządem terytorialnym oraz organizacjami
społecznymi,'

c) inspirowanie badań i studiów zmierzających do systematycznego eliminowania zagrożeń pożarowych,
d) sprawowanie ogólnego nadzoru nad jednostkami
ochrony
przeciwpożarowej.
organizacyjnymi
a w szczególności:
- zapewnienie warunków właściwego naboru,
szkolenia i wyposażenia funkcjonariuszy pożar
nictwa,
- doskonalenie systemu ochrony przeciwpożaro 
wej,
- ocena stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wytyczanie kierunków działań w tym zakresie,
e) przedstawianie informacji Prezesowi Rady Ministrów o stanie zabezpieczenia przed pożarami i fun kcjonowaniu ochrony przeciwpożarowej;
5) w dziedzinie administracji spraw wewnętrznych i spraw
społeczno-administracyjnych realizacja powierzo nych w odrębnych ustawach i przepisach wydanych na
ich podstawie zadań oraz uprawnień w zakresie:
a) rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk
oraz ewidencji ludności i dokumentów stwierdzają
cych tożsamość, a także kształtowanie i · rozwój
Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności,
.
b) wydawania dokumentów uprawniających do wyjazdu za granicę,
c) obywatels!wa polskiego,
d) praw i obowiązków cudzoziemców przebywających
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzenia ewidencji w tych sprawach,
e) uprawnień i obowiązków obywateli związanych
z powszechnym obowiązkiem obrony,

Poz. 287
stowarzyszeń, zgromadzeń,

zbiórek publicznych oraz
odznak i mundurÓw,
g) wydawania koncesji na dz i ałalność gospodarczą
dotyczącą ochrony mienia, osób, usług detektywis- ·
tycznych i paszportowych oraz wytwarzania i obrotu
bronią , amunicją i materiałami wybuchowymi,
h) zezwoleń na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców;

f)

6) w dziedzinie wykroczeń - sprawowanie zwierzchniego
nadzoru nad postępowaniem mandatowym w sprawach
o wykroczenia poddane orzecznictwu kolegiów przy
sądach rejonowych;
7) w dziedzinie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej
- koordynowanie organizacji ochrony tajemnicy państ
wowej i służbowej oraz działań mających na celu ich
przestrzeganie, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach;
8) w dziedzinie usuwania skutków klęsk żywiołowych
koordynowanie działań porządkowo-ochronnych
oraz czynności ratowniczych zmierzających do usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach .
§ 2. Do zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrz

nych

należy również:

1) ochrona personelu i siedzib obcych przedstawicielstw
dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych
misji zagranicznych korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw oraz umów i zwyczajów
międzynarodowych ,

2) informowanie społeczeństwa o działalności resortu
spraw wewnętrznych oraz współdziałanie w tym celu ze
środkami masowego przekazu,
3)

współdziałanie w granicach posiadanych kompetencji
z innymi organami państwowymi i samorządem terytorialnym w zakresie ochrony praw i wolności obywatelskich .

§ 3. Minister Spraw
dania w zakresie:

Wewnętrznych

realizuje

także

za-

1) doskonalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej resortu oraz wydawania aktów prawnych w zakresie
posiadanych kompetencji,
2)

kształtowania

polityki kadrowej oraz troski o
nabór kadr resortu,

właściwy

3) organizowania i nadzorowania szkolnictwa resortu
spraw wewnętrznych oraz doskonalenia zawodowego,
4) wspierania działalności naukowej i społecznej, podejmowanej na rzecz przeciwdziałania przestępczości,
oraz koordynowania działalności związanej z rozwojem
technicznym w resorcie spraw wewnętrznych ,
5) realizacji przedsięwzięć mobilizacyjno-organizacyjnych
i obronnych resortu spraw wewnętrznych oraz inne
zadania z zakresu obronności wynikające z przepisów
o powszechnym obowiązku obrony,
.6) organizowania współpracy z państwowymi jednostkami
organizacyjnymi w celu uwzględnienia, w ramach ich
produkcji, potrzeb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych organów w zakresie produkcji, usług i dostaw środków technicznych niezbędnych do wykony. wania ich zadań ,
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7) sprawowania nadzoru techniczno-budowlanego nad
budownictwem w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz nadzoru nad gospodarką paliwowo -energetyczną,

Poz. 287 i 288
8) innych spraw określonych w odrębnych przepisach .
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia.

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lipca 1990 r.

w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw
Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U.
Nr 30, poz. 181) zarządza się , co następuje :
§ 1 . Ministerstwu Spraw Wewnętrznych nadaje się statut organizacyjny, stanowiący załącznik do rozporządzenia .
§ 2. Minister Spraw Wewnętrznych może w uzasadnio-

nych wypadkach łączyć , likwidować lub przekształcać komórki organizacyjne Min isterstwa Spraw Wewnętrznych, po
porozumieniu z Ministrem-Szefem Urzędu Rady Ministrów.

Wewnętrznych.

§ 3. Traci moc uchwała nr 144 Rady Ministrów z dnia
21 października 1983 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego Min isterstwu Spraw Wewnętrznych , zmieniona uchwałą nr 128 Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia
1989 r.
§ 4 . Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia .

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki

Załącznik

do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1990 r. (poz. 288)

STATUT ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA SPRAW
§ 1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych , zwarie dalej
" Ministerstwem", jest aparatem wykonawczym Ministra
Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej "Ministrem", dzia łającym zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami, poleceniami oraz pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem .
§ 2. 1. Minister kieruje Ministerstwem Spraw Wewnę 
trznych przy pomocy podsekretarzy stanu oraz dyrektorów
departar;nentów (komórek równorzędnych) .

2. Minister może upoważnić osoby, o których mowa
w ust. 1, do wydawania decyzji w jego imieniu w określonych
przez niego sprawach .

WEWNĘTRZNYCH

4) Departament Społeczno - Administracyjny - do którego
należy, w zakresie powierzonym w odrębnych ustawach
i przepisach wydanych na ich podstawie, bezpośrednie
wykonywanie zadań z dziedziny administracji spraw
wewnętrznych oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań w tym zakresie przez terenowe organy
rządowej administracji ogólnej i samorząd terytorialny,
a także sprawowanie nadzoru oraz koordynowanie działań resortów i instytucji mających na celu stworzenie
warunków zachowania tajemnicy państwowej i służ
bowej,
5) Biuro Prawne - do którego
i legislacyjna urzędu Ministra,

należy obsługa

prawna

§ 3. W zależności od potrzeb Minister może powoływać
rady i komitety o charakterze stałym i doraźnym jako organy
opiniodawcze lub doradcze, określając ich skład osobowy,
zakres i tryb działania.

6) Biuro Spraw Obronnych - do którego należą zadania
mobilizacyjno-organizacyjne oraz koordynacja innych
zadań z zakresu obronności , nałożonych na Ministra
przepisami o powszechnym obowiązku obrony,

§ 4 . 1. W skład Ministerstwa
mórki organizacyjne:

7) Departament Finansów - do którego należy planowanie i realizacja budżetu w skali całego resortu spraw

wchodzą następujące

ko-

1) Gabinet Ministra - sprawujący bezpośrednią obsługę
Ministra i podsekretarzy stanu, prowadzący sprawy
zagraniczne, skarg i wniosków oraz problematykę pra sową,

2)

Zespół

Doradców Ministra opracowujący analizy stanu bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeń
stwa i porządku publicznego, oceny stopnia występu
jących zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz
służący Ministrowi doradztwem i bezpośrednią konsultacją,

3) Inspektorat Nadzoru i Kontroli - do którego zadań
należy wykonywanie określonej przepisami prawa dzia łalności w stosunku do jednostek i organów nadzorowanych przez Ministra,

wewnętrznych,

8) Biuro Administracyjno-Gospodarcze, do którego należą
sprawy obsługi administracyjno- biurowej, technicznej
i finansowej oraz ochrony obiektów urzędu Ministra,
a także planowanie zaopatrzenia w środki i sprzęt
specjalistyczny, jego typizacja, zagadnienia nadzoru
techniczno - budowlanego, inwestycji i kapitalnych remontów obiektów resortu spraw wewnętrznych,
9) Departament Powszechnego Elektronicznego Systemu
Ewidencji Ludności - do którego należy projektowanie,
wdrożenie i rozwój Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz jego podsystemów tematycznych na potrzeby organów administracji państ
wowej i samorządu terytorialnego,

