


Piotr Szczęsny

Umiejscowienie wydziałów
łączności w strukturach

Służby Bezpieczeństwa
w latach osiemdziesiątych

w świetle pisma 
gen. Konrada Straszewskiego

z 2 stycznia 1984 r. 
oraz Decyzji nr 04 ministra

spraw wewnętrznych
gen. Czesława Kiszczaka 

z 6 kwietnia 1989 r.

Pu bli ka cja źró dło wa dwóch wy mie nio nych w ty tu le do ku men tów oraz po prze dza -
ją cy ją tekst sta no wi w za my śle au to ra upo rząd ko wa nie oraz roz wi nię cie in for ma -
cji za war tych w opra co wa niu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej przy go to wa nym

pod re dak cją Ad ria na Ju su po vi cia i Ra fa ła Leś kie wi cza pt. Hi sto rycz no -praw na ana li za
struk tur or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa w Pol sce Lu do wej (1944–1990). Zbiór stu -
diów (War sza wa 2013) na te mat wy dzia łów łącz no ści wo je wódz kich urzę dów spraw we -
wnętrz nych (tak że Sto łecz ne go Urzę du Spraw We wnętrz nych) oraz ich włą cze nia
w struk tu ry Służ by Bez pie czeń stwa na pod sta wie de cy zji mi ni stra spraw we wnętrz nych
z 8 grud nia 1983 r. Pod czas pi sa nia ni niej sze go ar ty ku łu opar to się rów nież na in nych
do ku men tach. Ma jąc na uwa dze, że au tor jest pra cow ni kiem Od dzia ło we go Biu ra Udo -
stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów w Kra ko wie, trze ba za zna czyć, iż pra wie wszyst -
kie wy mie nio ne przez nie go do ku men ty prze cho wy wa ne są w za so bie te goż ar chi wum.

W tym miej scu trze ba wy ja śnić, że w za so bie ar chi wal nym IPN nie od na le zio no de -
cy zji mi ni stra spraw we wnętrz nych z 8 grud nia 1983 r. De cy zja ta jest jed nak przy wo ła -
na w pi śmie da to wa nym na dzień 2 stycz nia 1984 r., pod pi sa nym przez pod se kre ta rza
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sta nu w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych gen. Kon ra da Stra szew skie go. Pi smo to,
skie ro wa ne do wszyst kich sze fów wo je wódz kich urzę dów spraw we wnętrz nych oraz
szefa SUSW, jest na stę pu ją cej tre ści: „Zgod nie z de cy zją mi ni stra spraw we wnętrz nych
z dnia 8 grud nia 1983 r. pro szę o pod po rząd ko wa nie wy dzia łu łącz no ści do bez po śred -
nie go nad zo ru za stęp cy sze fa wo je wódz kie go (sto łecz ne go) urzę du spraw we wnętrz nych
ds. Służ by Bez pie czeń stwa”1.

Na le ży do dać, że w za so bie BUiAD w War sza wie znaj du je się no tat ka z 25 czerw -
ca 1984 r., spo rzą dzo na przez Biu ro Or ga ni za cyj no -Praw ne MSW, „dot[yczą ca] pro po -
zy cji po dzia łu jed no stek or ga ni za cyj nych Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych na jed nost ki
Służ by Bez pie czeń stwa i Mi li cji Oby wa tel skiej”. Frag ment tej no tat ki za wie ra in for macje
naj wy raź niej zbież ne, a na wet roz wi ja ją ce te za war te we wspo mnia nym pi śmie Kon ra da
Stra szew skie go: „De cy zją kie row nic twa re sor tu spraw we wnętrz nych w grud niu 1983 r.,
na wnio sek ze spo łu po wo ła ne go do opra co wa nia za sad or ga ni za cji łącz no ści ra dio wej
UKF, wy dzia ły łącz no ści WUSW (rów no rzęd nych) zo sta ły pod po rząd ko wa ne do bez po -
śred nie go nad zo ru za stęp com sze fa ds. Służ by Bez pie czeń stwa. Za przy ję ciem po wyż -
sze go roz wią za nia prze ma wia ły okre ślo ne wa run ki spo łecz no -po li tycz ne [w] kra ju
i po trze by ope ra cyj no -tech nicz ne Służ by Bez pie czeń stwa. Spra wa łącz no ści na bra ła bo -
wiem w ostat nim cza sie szcze gól nie waż ne go zna cze nia w dzia ła niach tej służ by. Pion
łącz no ści dys po nu je od po wied nim po ten cja łem tech nicz no -ka dro wym i sta no wi le gen dę
dla dzia łań na ze wnątrz pio nów ope ra cyj no -tech nicz nych Służ by Bez pie czeń stwa («A»,
«B», «T», «W»)”2.

Co kry ło się pod okre śle niem „pod po rząd ko wa nie do bez po śred nie go nad zo ru za stęp -
cy sze fa wo je wódz kie go (sto łecz ne go) urzę du spraw we wnętrz nych ds. Służ by Bez pie -
czeń stwa”? Szcze gó ło we in for ma cje w tej spra wie za war te są w pierw szych pa ra gra fach
(o iden tycz nej tre ści, naj wy raź niej prze pi sy wa ne by ły bez zmian) ko lej nych za rzą dzeń
sze fa WUSW w Kra ko wie „w spra wie nad zo ru człon ków kie row nic twa Wo je wódz kie go
Urzę du Spraw We wnętrz nych w Kra ko wie nad funk cjo no wa niem po szcze gól nych wy -
dzia łów WUSW, dziel ni co wych i re jo no wych urzę dów spraw we wnętrz nych oraz ko mi -
sa ria tów spe cja li stycz nych MO” – za rzą dze niu nr 04/85 z dnia 25 kwiet nia 1985 r.,
za rzą dze niu nr 011/86 z wrze śnia 1986 r., za rzą dze niu nr 02/87 z dnia 4 mar ca 1987 r.
oraz za rzą dze niu nr 04/87 z dnia 18 sierpnia 1987 r. We dług za rzą dzeń „przez sfor mu ło -
wa nie «bez po śred ni nad zór człon ków kie row nic twa WUSW nad wy dzia ła mi i ogni wa -
mi or ga ni za cyj ny mi WUSW» na le ży ro zu mieć:

– spra wo wa nie nad zo ru nad or ga ni za cją dzia ła nia oraz nad wy ko naw stwem za dań
wy ni ka ją cych «z za kre su dzia ła nia» wy dzia łów i ogniw; 

– uczest nic two w na ra dach, nad zór nad re ali za cją zgło szo nych przez uczest ni ków na -
rad wnio sków i po stu la tów; 
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1 AIPN Kr, 516/36, k. 71–72. War to do dać, że z pięć dzie się ciu eg zem pla rzy pi sma wy sła ne go
do wszyst kich WUSW i SUSW do tej po ry w za so bach IPN od na le zio no tyl ko je den – ten prze sła ny
do WUSW w Kra ko wie. Zob. A. Ju su po vić, Or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa w do ku men tach MSW. Pró -
ba sys te ma ty ki [w:] Hi sto rycz no -praw na ana li za struk tur or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa w Pol sce
Lu do wej (1944–1990). Zbiór stu diów, red. A. Ju su po vić, R. Leś kie wicz, War sza wa 2013, s. 30. Na le ży
za uwa żyć, że w tym miej scu wspo mnia nej pu bli ka cji wkradł się błąd do przy wo ła nej w przy pi sie
sygnatury – po win no być AIPN Kr, 516/36, a nie AIPN Kr, 516/32.

2 AIPN, 1585/14959, k. 5. Zob. A. Ju su po vić, op. cit., s. 30.
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– po zo sta wa nie w bie żą cym kon tak cie z kie row ni ka mi oraz z or ga ni za cja mi par tyj -
ny mi nad zo ro wa nych wy dzia łów i ogniw; 

– opi nio wa nie (przez za stęp ców sze fa WUSW) wnio sków or ga ni za cyj nych, ka dro -
wych, eta to wych, dys cy pli nar nych do ty czą cych nad zo ro wa nych ogniw”3.

Na le ży do dać, że we wszyst kich wy żej wy mie nio nych za rzą dze niach sze fa WUSW
w Kra ko wie Wy dział Łącz no ści WUSW w Kra ko wie pod le gał bez po śred nie mu nad zo -
ro wi jed ne go z dwóch za stęp ców sze fa WUSW w Kra ko wie ds. Służ by Bez pie czeń stwa.

Da tę włą cze nia Wy dzia łu Łącz no ści WUSW w Kra ko wie do struk tur Służ by Bez pie -
czeń stwa moż na usta lić w opar ciu o dwa do ku men ty: Za rzą dze nie nr 03/84 z dnia 24 stycz -
nia 1984 r. w spra wie or ga ni za cyj ne go pod po rząd ko wa nia wy dzia łów i ogniw służ bo wych
w Wo je wódz kim Urzę dzie Spraw We wnętrz nych w Kra ko wie – człon kom kie row nic twa
WUSW, pod pi sa ne przez sze fa WUSW4, oraz Za rzą dze nie nr 11/77 z dnia 4 ma ja 1977 r.
w spra wie or ga ni za cyj ne go pod po rząd ko wa nia wy dzia łów i ogniw służ bo wych Ko men -
dy Wo je wódz kiej Mi li cji Oby wa tel skiej w Kra ko wie – człon kom kie row nic twa KW MO,
pod pi sa ne przez ko men dan ta wo je wódz kie go5. W za rzą dze niu nr 03/84 Wy dział Łącz no -
ści WUSW w Kra ko wie pod po rząd ko wa ny był jed ne mu z dwóch za stęp ców sze fa WUSW
w Kra ko wie ds. Służ by Bez pie czeń stwa. Na to miast w za rzą dze niu nr 11/77 Wy dział Łącz -
no ści KW MO w Kra ko wie pod po rząd ko wa ny był za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go
MO ds. ad mi ni stra cyj no -go spo dar czych. Istot ne jest to, że z za rzą dze nia nr 03/84 wy ni -
ka, iż z je go wy da niem prze sta ło obo wią zy wać za rzą dze nie nr 11/776. Moż na za tem przy -
jąć, że Wy dział Łącz no ści WUSW w Kra ko wie zna lazł się w struk tu rach SB rów no cze śnie
z wy da niem za rzą dze nia nr 03/84, tj. z dniem 24 stycz nia 1984 r.

Bar dzo waż nym po znaw czo do ku men tem, mó wią cym o przy na leż no ści wy dzia łów łącz -
no ści wo je wódz kich urzę dów spraw we wnętrz nych do struk tur Służ by Bez pie czeń stwa, jest
pod pi sa na przez gen. Cze sła wa Kisz cza ka De cy zja nr 04 z dnia 6 kwiet nia 1989 r. mi ni stra
spraw we wnętrz nych w spra wie prze ka za nia sze fom WUSW (SUSW) nie któ rych upraw -
nień do ty czą cych prze no sze nia sta no wisk eta to wych funk cjo na riu szy SB i MO po mię dzy
pod le gły mi jed nost ka mi i ko mór ka mi or ga ni za cyj ny mi. De cy zja nr 04 za wie ra za łącz nik:
„Kry te ria okre śla ją ce ro dza je i licz by sta no wisk w nie któ rych ko mór kach or ga ni za cyj nych
WUSW (SUSW) i RUSW (rów no rzęd nych)”. W pierw szej czę ści wspo mnia ne go za łącz ni -
ka wy mie nio ne zo sta ły jed nost ki za li cza ne do pio nu Mi li cji Oby wa tel skiej, w dru giej czę -
ści – do pio nu Służ by Bez pie czeń stwa. Na le ży zwró cić uwa gę na część II, punkt 2,
pod punkt 3 wspo mnia nych „Kry te riów…” – wy dział łącz no ści w wo je wódz kim urzę dzie
spraw we wnętrz nych jest wprost za li czo ny do Służ by Bez pie czeń stwa7.
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3 AIPN Kr, 053/6, t. 19, b.p.; AIPN Kr, 050/58, t. 4, k. 13. 
4 AIPN Kr, 053/6, t. 19, b.p.
5 Ibi dem, t. 14, b.p.
6 Za rzą dze nie nr 03/84 za wie ra sfor mu ło wa nie o na stę pu ją cej tre ści: „Tra ci moc obo wią zu ją cą

Zarządze nie nr 11/77 wraz z uzu peł nie nia mi z dnia 4 V 1977 r. ko men dan ta wo je wódz kie go MO”.
7 AIPN Kr, 516/37, k. 379–384. Zob. A. Ju su po vić, op. cit., s. 40 – w tym miej scu wspo mnia nej pu -

bli ka cji przy wo ła na jest sygn. AIPN, 0044/31 do ty czą ca akt z za so bu BUiAD w War sza wie, któ re rów -
nież za wie ra ją De cy zję nr 04 z dnia 6 IV 1989 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych. Na le ży za uwa żyć, ma jąc
na uwa dze cho ciaż by struk tu rę WUSW w Kra ko wie w tym okre sie (zob. Twa rze kra kow skiej bez pie ki.
Ob sa da sta no wisk kie row ni czych Urzę du Bez pie czeń stwa i Służ by Bez pie czeń stwa w Kra ko wie. In for -
ma tor per so nal ny, Kra ków 2006), że wspo mnia ne „Kry te ria…” nie wy mie nia ją jed nak wszyst kich ko -
mó rek SB w nim dzia ła ją cych.



Na za koń cze nie war to przy wo łać Za rzą dze nie nr 07/90 z dnia 30 ma ja 1990 r. sze fa
Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych w Tar no wie w spra wie za prze sta nia dzia -
łal no ści Służ by Bez pie czeń stwa w Wo je wódz kim Urzę dzie Spraw We wnętrz nych w Tar -
no wie. Wśród jed no stek, któ rym szef WUSW w Tar no wie wy da je dys po zy cje – a więc
jak na le ży wy wnio sko wać, trak tu je ja ko jed nost ki Służ by Bez pie czeń stwa – wy mie nio -
ny jest rów nież Wy dział Łącz no ści WUSW w Tar no wie. Do ty czą cy go ustęp jest na stę -
pu ją cej tre ści: „Za da nia re ali zo wa ne przez Wydz[iał] Łącz no ści i Wydz[iał] «C» WUSW
po zo sta ją nie zmie nio ne do cza su za koń cze nia re or ga ni za cji Mi ni ster stwa Spraw We -
wnętrz nych. Prze ka za nie do ku men tów oraz wy po sa że nia tech nicz ne go na stą pi z chwi lą
pod ję cia za dań przez wła ści we jed nost ki or ga ni za cyj ne UOP, Po li cji lub in nych in sty tu -
cji pań stwo wych” (par. 6)8.

Ma jąc na uwa dze treść do ku men tów omó wio nych w ni niej szym ar ty ku le, fakt przy -
na leż no ści wy dzia łów łącz no ści w wo je wódz kich urzę dach spraw we wnętrz nych (tak że
w SUSW) do struk tur SB wy da je się nie bu dzić wąt pli wo ści.
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8 AIPN Kr, 492/4, b.p. Za rzą dze nie nr 07/90 zo sta ło wy da ne w związ ku z Za rzą dze niem nr 043/90
z dnia 10 V 1990 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie za prze sta nia dzia łal no ści Służ by Bez pie -
czeń stwa – tekst za rzą dze nia nr 043/90 zob. Hi sto rycz no -praw na ana li za…, s. 297–299. 
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Decyzja nr 04 ministra spraw wewnętrznych z dnia 6 IV 1989 r.

AIPN Kr
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AIPN Kr

Pierwsza strona Kryteriów określających rodzaje i liczby stanowisk w niektórych
komórkach organizacyjnych WUSW (SUSW) i RUSW (równorzędnych)



TEKST ŹRÓDŁA

Nr 1

1984 sty czeń 2, War sza wa – Pi smo pod se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz -
nych w spra wie pod po rząd ko wa nia wy dzia łów łącz no ści w wo je wódz kich urzę dach spraw
we wnętrz nych (Sto łecz nym Urzę dzie Spraw We wnętrz nych) za stęp com sze fów wo je wódz -
kich (sto łecz ne go) urzę dów spraw we wnętrz nych do spraw Służ by Bez pie czeń stwa

Pol ska Rzecz po spo li ta Lu do wa War sza wa, dnia 2 stycz nia 1984 r.
Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych Taj ne
Pod se kre tarz Sta nu Egz. nr 18
Nr OP -I -03876/83

aSzef Wo je wódz kie go (Sto łecz ne go)
Urzę du Spraw We wnętrz nych

(wszy scy)1

Zgod nie z de cy zją mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 8 grud nia 1983 r. pro szę
o pod po rząd ko wa nie wy dzia łu łącz no ści do bez po śred nie go nad zo ru za stęp cy sze fa woje -
wódz kie go (sto łecz ne go) urzę du spraw we wnętrz nych ds. Służ by Bez pie czeń stwa.

(–) gen. bryg. K[on rad] Stra szew ski2

Wyk. w 50 egz.
wg roz dziel ni ka
JR/EK/01217

Źró dło: AIPN Kr, 516/36, k. 71–72, mps.
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a Na pierw szej stro nie do ku men tu znaj du ją się dwie od ręcz ne ad no ta cje: pierw sza, opa trzo na nie -
czy tel nym pod pi sem (praw do po dob nie Ada ma Trzy biń skie go), jest na stę pu ją cej tre ści: [ma ło czy tel ne
na zwi sko, praw do po dob nie: T. Ka wa lec]. Pro szę [sło wo nie czy tel ne] opra co wa nie sto sow ne go dok[umen -
tu] w przed mio to wej spra wie; dru ga, opa trzo na ma ło czy tel nym pod pi sem (praw do po dob nie: Ka wa lec),
jest na stę pu ją cej tre ści: Wydz[iał] Ogól ny. Na le ży wnieść po praw kę do za kre su dzia ła nia w Kie row nic -
twie WUSW. Na dru giej stro nie do ku men tu znaj du je się ko lej na od ręcz na ad no ta cja, opa trzo na ma ło
czy tel nym pod pi sem (praw do po dob nie: Ka wa lec), na stę pu ją cej tre ści: Dnia 9 I [19]83 r. prze ka za no
do Wydz[ia łu] Ogól ne go.

1 Na po cząt ku 1984 r. sze fem WUSW w Kra ko wie był płk Adam Trzy biń ski (ur. 1927). W re sor cie
bez pie czeń stwa pu blicz ne go, a na stęp nie spraw we wnętrz nych w la tach 1946–1987; w okre sie 1981–1985
ko men dant/szef KW MO/WUSW w Kra ko wie. Zob. http://katalog.bip.ipn.gov.pl (do stęp 9 IV 2014 r.).

2 Kon rad Stra szew ski (ur. 1927). W re sor cie bez pie czeń stwa pu blicz ne go, a na stęp nie spraw
wewnętrz nych w la tach 1952–1985; w okre sie 1974–1981 dy rek tor De par ta men tu IV MSW; w okre sie
1981–1983 dy rek tor ge ne ral ny MSW; w okre sie 1983–1985 pod se kre tarz sta nu w MSW. Zob.
http://katalog.bip.ipn.gov.pl  (do stęp 9 IV 2014 r.).



Nr 2

1989 kwie cień 6, [War sza wa] – De cy zja nr 04 mi ni stra spraw we wnętrz nych do ty czą -
ca prze ka za nia sze fom wo je wódz kich urzę dów spraw we wnętrz nych (Sto łecz ne go Urzę -
du Spraw We wnętrz nych) nie któ rych upraw nień do prze no sze nia sta no wisk eta to wych
funk cjo na riu szy SB i MO po mię dzy pod le gły mi im jed nost ka mi i ko mór ka mi or ga ni za -
cyj ny mi wraz z za łącz ni kiem – „Kry te ria mi okre śla ją cy mi ro dza je i licz bę sta no wisk
w nie któ rych ko mór kach or ga ni za cyj nych po szcze gól nych urzę dów spraw we wnętrz -
nych”

aMinisterstwo Spraw We wnętrz nych Taj ne
840 L.dz. 09-V -02184/89 Egz. nr 72

De cy zja nr 04 
mi ni stra spraw we wnętrz nych 

z dnia 6 kwiet nia 1989 r.
w spra wie prze ka za nia sze fom WUSW (SUSW) nie któ rych upraw nień 

do ty czą cych prze no sze nia sta no wisk eta to wych funk cjo na riu szy SB i MO 
po mię dzy pod le gły mi jed nost ka mi i ko mór ka mi or ga ni za cyj ny mi

Ma jąc na ce lu dal szą ra cjo na li za cję go spo da ro wa nia za so ba mi eta to wy mi re sor tu
spraw we wnętrz nych oraz ope ra tyw ne do sto so wy wa nie sta nów eta to wych jed no stek i ko -
mó rek or ga ni za cyj nych szcze bla wo je wódz kie go i re jo no we go do zmie nia ją cych się za -
dań służ bo wych, usta la się, co na stę pu je:

1. Sze fo wi WUSW (SUSW) przy zna je się upraw nie nia – w ra mach sta nu eta to we go
WUSW (SUSW) i jed no stek pod le głych – do prze no sze nia sta no wisk eta to wych funk -
cjo na riu szy SB i MO:

1) po mię dzy ko mór ka mi or ga ni za cyj ny mi WUSW (SUSW),
2) z ko mó rek or ga ni za cyj nych WUSW (SUSW) do jed no stek pod le głych

(RUSW – rów no rzęd ne, ko mi sa ria ty, po ste run ki MO),
3) po mię dzy re jo no wy mi (rów no rzęd ny mi) urzę da mi spraw we wnętrz nych, w tym

tak że po mię dzy ko mi sa ria ta mi i po ste run ka mi MO,
4) po mię dzy ko mór ka mi or ga ni za cyj ny mi we wnątrz re jo no we go (rów no rzęd ne go)

urzę du spraw we wnętrz nych oraz pod le głych mu ko mi sa ria tów i po ste run ków MO,
5) na niż sze szcze ble or ga ni za cyj ne w przy pad ku li kwi da cji sta no wisk kie row ni czych

w wo je wódz kich urzę dach spraw we wnętrz nych – zgod nie z po sta no wie nia mi Za rzą dze -
nia nr 019/85 mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 19 mar ca 1985 r. w spra wie za sad
two rze nia ko mó rek or ga ni za cyj nych i eta to wych sta no wisk kie row ni czych w re sor cie
spraw we wnętrz nych.
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a Pie częć na głów ko wa. Licz ba dzien ni ka wpi sa na od ręcz nie.



2. Upraw nie nia, o któ rych mo wa w ust. 1, nie do ty czą:
1) zmian o cha rak te rze struk tu ral nym (two rze nie, prze kształ ca nie lub zno sze nie ist -

nie ją cych struk tur or ga ni za cyj nych) bądź zmian zwią za nych z prze mia no wy wa niem sta -
no wisk bez za mia ru ich prze nie sie nia;

2) zmia ny za kre sów za dań i czyn no ści usta lo nych dla po szcze gól nych ko mó rek or -
ga ni za cyj nych w WUSW (SUSW) i RUSW (rów no rzęd nych) lub pod le głych mu ko mi -
sa ria tów i po ste run ków MO oraz sa mo dziel nych sta no wisk pra cy;

3) jed no stek ZO MO oraz eta to wo wy od ręb nio nych jed no stek i ko mó rek służ by zdro -
wia i spraw so cjal nych.

3. Prze no szo ne eta ty po win ny być prze zna czo ne wy łącz nie na sta no wi ska o cha rak -
te rze wy ko naw czym w jed nost kach i ko mór kach or ga ni za cyj nych dzia łal no ści pod sta -
wo wej, zwią za nej bez po śred nio z bez pie czeń stwem pań stwa i ochro ną po rząd ku
pu blicz ne go.

4. Prze nie sie nia eta tu i utwo rze nie sta no wi ska w in nej ko mór ce or ga ni za cyj nej do -
ko nu je się z okre śle niem je go na zwy i skład ni ków za sze re go wa nia w stop niu i gru pie
upo sa że nia za sad ni cze go – zgod nie z obo wią zu ją cy mi ta be la mi za sze re go wań prze wi -
dzia ny mi dla jed no stek okre ślo nych szcze bli, a tak że z po sta no wie nia mi Za rzą dze nia
nr 019/85 mi ni stra spraw we wnętrz nych, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 5.

5. Przy prze no sze niu sta no wisk z jed nej ko mór ki or ga ni za cyj nej i wpro wa dza niu ich
do in nej ko mór ki sto su je się kry te ria do ty czą ce ro dza jów i liczb sta no wisk – okre ślo ne
w za łącz ni ku do de cy zji.

6. Zmia ny, o któ rych mo wa w ust. 1, wpro wa dza się roz ka zem or ga ni za cyj nym sze -
fa WUSW (SUSW).

Je den eg zem plarz roz ka zu wraz z uza sad nie niem na le ży prze ka zać nie zwłocz nie
do Biu ra Or ga ni za cyj no -Praw ne go MSW, nie póź niej niż w cią gu 5 dni od do ko na nia
zmia ny, w ce lu kon tro li pra wi dło wo ści do ko ny wa nych zmian oraz ak tu ali zo wa nia zbior -
czej ewi den cji eta to wej.

7. De cy zja wcho dzi w ży cie z dniem pod pi sa nia.

Mi ni ster spraw we wnętrz nych
(–) gen. bro ni Cze sław Kisz czak1
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1 Cze sław Kisz czak (ur. 1925). W re sor cie obro ny na ro do wej od 1945 r.; w In for ma cji Woj sko wej
w la tach 1945–1953, na stęp nie przez kil ka lat po za struk tu ra mi woj sko wych or ga nów bez pie czeń stwa;
w Woj sko wej Służ bie We wnętrz nej w la tach 1957–1973; szef Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go WP
w latach 1973–1979; szef WSW w la tach 1979–1981; mi ni ster spraw we wnętrz nych od lip ca 1981 r.
do lip ca 1990 r. (rów no cze śnie od lip ca 1981 r. do lip ca 1991 r. for mal nie w dys po zy cji mi ni stra ON
– urlo po wa ny na czas wy ko ny wa nia obo wiąz ków mi ni stra spraw we wnętrz nych). Zob. http://ka ta -
log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 9 IV 2014 r.).



Za łącz nik do De cy zji nr 04 mi ni stra spraw 
we wnętrz nych z dnia 6 kwiet nia 1989 r.

Taj ne
Egz. nr 72

Kry te ria
okre śla ją ce ro dza je i licz by sta no wisk w nie któ rych 

ko mór kach or ga ni za cyj nych WUSW (SUSW) i RUSW (rów no rzęd nych)

Przy okre śla niu struk tu ry sta no wisk sto su je się na stę pu ją ce za sa dy:

I. W Mi li cji Oby wa tel skiej
1. W wo je wódz kich (Sto łecz nym) urzę dach spraw we wnętrz nych, w wy dzia łach

krymi nal nym, d[o] w[al ki] z prze stęp stwa mi go spo dar czy mi, do cho dze nio wo -śled czym,
krymi na li sty ki, pre wen cji, WSK, w ogól nej licz bie sta no wisk in spek tor skich wy stę pu je
po 50 proc. sta no wisk: st. in spek tor (st. eks pert) i in spek tor (eks pert).

2. W re jo no wych (rów no rzęd nych) urzę dach spraw we wnętrz nych, ko mi sa ria tach
i po ste run kach MO:

1) w ko mór kach kry mi nal nych, d[o] w[al ki] z prze stęp stwa mi go spo dar czy mi, ope -
ra cyj no -do cho dze nio wych i do cho dze nio wych (wy łą cza jąc sta no wi ska kie row ni cze, prze -
wod ni ków psów tro pią cych, ds. ewi den cji mi li cyj nej i po szu ki wań, se kre tarz ma szy nist ki,
ma szy nist ki i ds. do wo dów rze czo wych) wy stę pu je:

a) 1/3 sta no wisk ofi cer skich – z tym że w urzę dach spraw we wnętrz nych kat. I–III 1/3
tych sta no wisk to sta no wi ska st. in spek to rów;

b) 1/3 sta no wisk in spek to rów w kor pu sie cho rą żych;
c) 1/3 sta no wisk re fe ren tów ope ra cyj nych;
2) w ko mór kach ru chu dro go we go wy stę pu je 1/4 sta no wisk st. kon tro le rów i 3/4 mi -

li cjan tów kon tro le rów;
3) w ko mór kach dziel ni co wych wy stę pu je 1/2 sta no wisk st. dziel ni co wych i 1/2 sta -

no wisk dziel ni co wych; 
4) w po ste run kach MO wy stę pu je 1 sta no wi sko st. po ste run ko we go i po zo sta łe sta -

no wi ska po ste run ko wych, z tym że w po ste run kach kat. I mo że być two rzo ne 1 sta no wi -
sko re fe ren ta ope ra cyj ne go.

II. W Służ bie Bez pie czeń stwa
1. W ko mór kach ope ra cyj nych WUSW (SUSW), RUSW (rów no rzęd nych) – II, III,

III -1, III -2, IV, V, V -1, V -2, VI, Śled czy, In spek to rat 2, In spek to rat Ope ra cyj ny Ochro ny
Elek trow ni Ją dro wej, w ogól nej licz bie sta no wisk in spek tor skich wy stę pu je 2/3 sta no -
wisk: „st. in spek tor” i 1/3 sta no wisk: „in spek tor”.

2. W ko mór kach tech nicz no -ope ra cyj nych w wo je wódz kich urzę dach spraw we -
wnętrz nych wy stę pu je:
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1) w Sa mo dziel nej Sek cji „A”:
a) po za kie row ni kiem – po 1 sta no wi sku in spek to ra i st. re fe ren ta t[ech ni ki] o[per a -

cyj nej], a po zo sta łe sta no wi ska to re fe ren ci t[ech ni ki] o[per a cyj nej],
b) w każ dej sta cji na praw – po 1 sta no wi sku st. in ży nie ra i st. tech ni ka;
2) w wy dzia łach „B”, „C”, „T” i „W”:
a) w łącz nej licz bie sta no wisk wraz z kie row ni czy mi: 
– 40 proc. (w „T” – 50 proc.) sta no wisk ofi cer skich, 
– 60 proc. (w „T” – 50 proc.) w kor pu sie cho rą żych wraz ze sta no wi ska mi pod ofi cer -

ski mi do prac kan ce la ryj nych i ma szy no pi sa nia,
b) w gru pie sta no wisk ofi cer skich po za kie row ni czy mi (na czel nik, za stęp ca na czel -

ni ka, kie row nik sek cji): 
– 1/2 st. in spek to rów łącz nie z kie row ni ka mi zmia ny (w „C” – 1/3 st. in spek to rów),
– 1/2 in spek to rów (w „C” – 2/3 in spek to rów),
c) w gru pie sta no wisk w kor pu sie cho rą żych i pod ofi cer skim po od li cze niu sta no wisk

pod ofi cer skich do prac kan ce la ryj nych i ma szy no pi sa nia:
– w wy dzia łach „C”, „T” i „W” 50 proc. mł. in spek to rów i po 25 proc. st. re fe ren tów

t[ech ni ki] o[per a cyj nej] i re fe ren tów t[ech ni ki] o[per a cyj nej],
– w wy dzia le „B” pod sta wo wy mi sta no wi ska mi są st. wy wia dow ca i wy wia dow ca

w rów nej ilo ści, na to miast do za dań tech nicz no -ope ra cyj nych prze zna czo ne jest sta no -
wi sko mł. in spek to ra;

3) w wy dzia le łącz no ści:
a) 30 proc. sta no wisk ofi cer skich,
b) 40 proc. sta no wisk w kor pu sie cho rą żych,
c) 30 proc. sta no wisk pod ofi cer skich,
d) w gru pie sta no wisk ofi cer skich po od li cze niu sta no wisk kie row ni czych:
– 1/2 st. in ży nie rów,
– 1/2 in ży nie rów,
e) w gru pie sta no wisk w kor pu sie cho rą żych:
– 1 (je den) mł. in spek tor, a po zo sta łe sta no wi ska tech ni ków, w tym:
– 2/3 st. tech ni ków,
– 1/3 tech ni ków;
4) w wy dzia le pasz por tów:
a) 30 proc. ofi ce rów,
b) 45 proc. w kor pu sie cho rą żych,
c) 25 proc. pod ofi ce rów,
d) w gru pie sta no wisk ofi cer skich po od li cze niu sta no wisk kie row ni czych:
– 20 proc. st. in spek to rów,
– 80 proc. in spek to rów,
e) w gru pie sta no wisk w kor pu sie cho rą żych:
– 1/3 mł. in spek to rów,
– 2/3 st. re fe ren tów.

Umiejscowienie wydziałów łączności...
D

O
K

U
M

EN
T

Y

447



3. W ko mór kach pasz por to wych re jo no wych urzę dów spraw we wnętrz nych (rów no -
rzęd nych):

1) w „gru pach” i „re fe ra tach” po 1 sta no wi sku ofi cer skim, a po zo sta łe sta no wi ska
pod ofi cer skie (po 1/2 st. re fe ren tów i re fe ren tów),

2) w „sek cjach” i „wy dzia łach”:
– 1/3 sta no wisk ofi cer skich,
– z po zo sta łych 2/3 to [w] 1/5 „in spek tor st. chor[ąży] w 19 gru pie upo sa że nia”,

a [z] 4/5 sta no wisk pod ofi cer skich (z te go po od li cze niu sta no wi ska se kre tarz ma szy nist -
ki) po 1/2 st. re fe ren tów i re fe ren tów.

Źró dło: AIPN Kr, 516/37, k. 379–384, mps.
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