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! z driia 1 sierpni~ 1944 r. 

o utracił' obywatelstwa przez Niemców. 

~ a' mocy a rl. 7 dekretu Prezy<lenta Rze
czypospolitej z dnia 26 kwietnia 1944 r . o tym
czasowej organizacji władz na terytorium Rze
cz:i,rpospolitej (Dz. U. R. P. cz. lll Nr.A. poz. l \ 
z:uz11dza si~ co następu,je: 

Art. L 
Obywatl'le polscy narodowości nit-mieckiej 

tracą obywatelstwo polskit' z mocy same~o 
prawa. 

Art. 2. 

Osob:t narodowości niemieckiej (Niemcem) 
jl!st ten, kto <lawał oczywisty wyraz swej przy 

należności do narodu niemieckiego w szczegól
ności przez należenie do organizacji niemieckiej 
lub przez używanie w domu i rodzinie w życiu 
codziennym języka nien1ieckiego, luh przez 
r,rzestrzeganie zwyczajów ni<>mieckich lub przez 
wychow~'wanie potomstwa w duchu niemiec- ·I 
kim, lub przez złożenie st"osownego oświ(ldCZt'
nia wobl'C wtadz i instytucji polskich lub wres1. 
cie przt>:z inne czvnv w~' raźnic na przynależnoM 
t,~ wskazu.it!Cl'. 

. .-\rt. :t 

1. l'\\·ażnny jc:,;t za :\iemca w rozumienil1 
nimcJszego rozpoqą.dzenia ten. kto po dniu 
1 września l!:la9 r. zostat wpisany na ni1·mit>ck:~ 

\ 

listę narodową lub otrzymał karłę rozpoznuw 
czą dla Niemct1 lub dlu osoby pochodz,•nia nie
mieckiego lub wreszcif:' uzmm:v został za ohywa
lda niemieckiego. 

2. Osobne przepisy okre~lą w jakich przy
padkach i w jaki sposób osoby narodowości pol
skiej mogą obalić oznaczone w usl. l domnie11rn
nic przynależności do naro<lu nit>mieckiego. 

Art. 4. 

~ierncy mają obowiązek opuscu- obsz:i r 
Państwa Polskiego. l\·finister Sprnw ,vewnętrz -

11~·ch ustali terminy i sposóh wykonnnin tego 
obowiązku. 

Art. 5. 

:\łinister Spraw Wewnętrznych na wniosek 
Niemca może . postanowić. że przepisy art. l i -1 
nie stosują się do niegó. jeśli Niemiec udowodni. 
ŻP wykazał w sposób szczególny w okresie1 woj
ny sw:1 lojHlnośr. wzgli:dt!m Pm'lslwa Polskiego 

Art. Il. 

l'trata obywatelstwa na mocy art . 1 nie roz
ei:1ga sii; na współmałżonka .. Jednak jeśli utracit 
obywa lclstwo mąi , żona ma prawo zrzec si4: 
obywatelstwa polskiego, H utraci je, grly za 1m; 
żem opuści Państwo Polski,•. 
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Art. 7. Art. 11. 

Dziticko. które w dniu wejścia w życie 111-

niejszego rozporz:,.idzenia nie ukończyło lal 18, 
traci obywatelstwo polskie, jeż eli oboje• rodzicP 
są lub w chwili zgonu byli Niemcami w rozu, 
mieniu niniejszego prawa; jednak gdy w tym 
dniu ukm'lczyło lal 14. a nit• ukoi'1czyło lat l 8, 
może zgłosić sprzeciw. oświadczując, że jest Po 
lnkiem: wówczas nie traci ohywatclstwa. jeśli 
udowodni swój lojaln~· stosunek do Pal'islwa 
Polskit'go. 

Minister Spraw Wewnętrznych wydu roz
' porz~1dz<'nie normujące tryb postępowania w 

sprawach utrnty i pozbawienia obywatelstwa na 
podstawi{' niniejszego rozporządzenia. 

Sprzeciw może byt: złożony nie później , ni:i. 
przed upływem miesiąca od dnia wPjści;1 w ży 

cie nirdejszcgo rozporzridzenia . 

/ :\ rl. 8. 
• I 

Ar.I. 12. 

Kto w celu przeciwdziałania w zas tosowa, 
niu do siebie lub innej osoby przep isów niniej
szego rozporządzenia: 

a) podrabia lub przerabia dokument, bąM. 

podrobionego lub pr.z:erobionego doku
mentu używa, albo 

h) używa cudzych dowodów osl.)bistych lub 
innych dokumentów, mających służyć 

jako dowód swej tożsamości , albo 
c) składa wobec władzy fałszywe oświad

czenie c9 do okoliczności mającej istot · 
ne znuczenie dla sprawy, albo 

d ) ukrywa się lub nie s tawia si ( nu wnwa
nic władzy, alho 

c) usiłuje przekupić urzędnika lub w inny 
niedozwolony sposób wpływać na jego 
decyzję - podlega karze więzieni:l n:1 

.t rżeli jeden z rodziców dziecka, -kl<irt' w 
dniu wejścia w życie niniejszego rozporz~1dzenia 
ni1' 1.1ko1kzyło lat t 8 jest ~ iemcem, dziecko 
przed upływem 2 lat od wejścia w życie niniej 
szego rozporz11dze11ia może być pozbawione oby 
wałf'lstwa polskiei,io. gdy z rodzicem tym opuści 
P:nistwo Polskie lub g-d:v wychowyw:111e jest 
w ctuchn nic-mieckim. , et.as nie krótszy od lat 3. 

! Obok kary więzienia może b_v{: orzeczona 
Art. 9. , kara przepadku majątku . 

l . Utralt:. ob:vwatelstwu polski ego z mocy 
prawa n:i podstawie> art. l stwit'rdzn w ruzie po
trzeby władza administracji ogólnPj pierwszej 
instancji . 

'.ł . OrzPczeni(' o pozbawieniu obywatel 
si wa polskiego na mocy art. 8, jak również o po-
7a0stawieniu obywatelstwa na mocy art. 7 wy 
daje wojewódzka władza arlministracji ogólnej. 

:-ł . \\'niesienie odwołania od orzeczenia. 
slwierdzającego utratę obywatelstwa ni c wstrzy
muje wykonania orzec1.t>nla. 

4. ~a orzeczenie. stw ierdzająct' utratę luh \ 
orzekające pozbawienie obywatelstwa polskiego 
na podstawie niniejszego rozporządzenia nil' I 
służy skarga do ~ajwyższego Trybunału Admi -
11istrac~·jnego. 

. ·:rt. .10.. . . . l 
Cdern wykonunrn nlllH' Jszego rozporządze · ; 

nia Minister Spraw \\.'ewnętrznych władny jest ' 
w drodze rozporządzen ia nałożyć obowiązek re
jpstrowania sir. oznaczonych kategorii osóh. 

Art. t:l. 

Kto narusza obowiązek l'ejcstracji nałożony 
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrz
nych na podstawie art. 10 -- podlega karze wi1> 
zienia do lat 3 i grzywny . 

Art. 14 . 

O ohne przepisy określą lryh ścigania przf'. 
stępstw, określonych w art. 1Z - t:i niniejszeg, 
rozporządzenia . 

Art. 15. 

Wykonanie niniejszego rozporządzenia po . 
rucza si~ właściwym władzom naczelnym. 

Art. 16. 

Hozporządzenie niniejsze wchodzi w życit!: 
na obszarze Rzeczypospolitej, uwolnionym od 
okupacji - z dniem ogłoszenia , na pozostałym 
nbszarze - w miarę uwalniania go od, okupacji 

Za rlzie it uwolnienia obszaru województwa 
od okupacji uważa się dzie11, w k tórym wojewo
da ogłosił w dzienniku wojewódzkim o podjęcia 
r;rzez siebit• jawnej działalł10śc1i 11rzę<lowej . 

Delegat na Kraj - \Viceprcmier: Klonowski 

~inistrowie dla sprnw Kraju : Walkowicz 
Traugutt 
Opolski 
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z dnia 1 sierpnin J 944 r. 

o Polakach, zaliczonych w czasie olmpacJi do Niemców. 

Na mocy art. 7 dekretu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z ·dnia 26 kwietnia 1944 r. o tymcza
sowej organizacji władz na terytorium Rzeczy
pospolitej (Dz. U. R. P. cz. Ili Nr. 1, poz. ·t) za
rządza się co następuje: 

Art. l. 

. Obywatel polski narodowości pol&kiej, któ
ry w okresie okupac.ii otrzymał obywatelstwo 
Rzeszy Niemieckiej lub został wpisany na nie
miecką listę narodową lub otrzymał kartę roz
poznawczą dla Niemca albo dla osoby pochodze
nia niemieckiego, choćby na podsbtwie swego 
wniosku, nie będzie podlegał przepisom doty
czącym Niemców, o ile wykaże, że przed 1 wrześ
nia 1939 l'. dawał oczywisty "'yraz swej przyna
leżności do narodu polskiego, a w czasie wojnv 
i okupacji faktycznie nie zerwał węzłów z pol
skością. 

Art. 2. 

t. Dla osiągnięcia c.elu oznaczonego w art. 1 
należy złożyć deklarację polskości z wnioskiem 
o uznanie deklaranta za Polaka. 

2. Deklaracja polskości powinna zawierał 
imię i nazwisko, nazwisko rodowl', jeżeli dekla„ 
racj~ składa mężatka. wiek, imiona i nazwisko 
rodziców, nazwisko rodowe matki, wyznanie, 
zawód, stan rodzinny, miejsce zamieszkania 
w dniu składania deklaracji i w dniu 15 sierp· 
nia 1939 r., odżegnanie się od przynależnofoi do 
narodu ·niemieckiego, oświadczenie o swoj('_j 
przynależności do narodu polskiego, wskazanie 
przyczyny złożenia wniosku o wpis na niemiec
kq listę narodową lub. o wydanie karty rozpo
znawczej, lub wyjaśnienie ua jakiej podstawie 
deklarant otrzymał ohywatelshvo Rzeszy Nie

-mieckiej lub został wpisany na niemiecką lish: 
narodową lub otrzymat kart~ rozpoznawczą. 
krótki opis przebiegu życia podczas okupacji. 
wskazanie dowodów przynależności do narodu 
polskiego i zaręczenie, że przytoczone w dekla
racji okoliczności faktyczne są prawdziwe. 

:ł. :\linister Spraw \Vewnętrznych a z jego 
upowazmenia wojewoda może oznaczyć. inne 
szczegóły , na które deklaracja powinna dać od
powit•dź. 

Art. ~. 

Art. 4. 

Deklarację należy złożyć w zarządzie gminy 
miejsca zamieszkania deklaranta, a w -braku 
miejsca zamieszkania - miejsca jego pobytu 
Zaru1rl gminy przekazuje deklarację komisji 
obywatelskiej. 

.\rt. 5 . 

\V każdej gminie utworzona będzie komi
sja obywatelska. 

\V skład komisji obywa tclskiej wchodzą: 

przełożony gminy, jako przewodniczący, jeden 
lub kilku jego zastępców przczcii wyznaczonych 
i dwóch lub więcej członków wybranych przez: 
organ stanowiący gminy spośród Polaków, 
mieszkańców tejże gminy: 

Art. I:>. 

Zadaniem komisji obywatelskif'j jest spnnv
dzenil' i zaopiniowanie, czy wniosek deklaranta 
o uznanie go za Polaka zasługuje na uwzględ-
nienie. · · 

\V tym celu komisja obywatelska władna 
jest przeprowadzić dochodzenie i zwrócić się do 
sqclów. włndz i urz~d6w o pomoc i informac.i<'. 

Art. 7. 

Komis.ia obywatelska wydaje opinię w skła
dzie przewodniczqcPgo lub jego zastępcy i dwóch 
członków." Deklarację wraz z aktami sprawy 
i swojli opinili komisja obywatelska przesyła 
władzy administracji ogólnej pierwszej instancji. 

Art. 8. 

· I. \Vłaclzn administracji ogólnej pierwszej 
instancji po rozważeniu opinii komisji obywa. 
lelskiej, a w miarę potrzeby po uzupełnieniu do 
chodzenia, na podstawie swego przekonania , 
opark;o na wszystkich okolicznościach sprawy, 
orzeka , czy wniosek deklaranla o uznanie go zn 
Polaka podlega uwzgl~dnieniu. · 

2. .Jeśli władza dopatrzy się ,y czynach de
klaranta JHzestQpstwa ściganego z oskarżenia 
publicznego zawiadamia o tym prokuratora wła
scnvego s:idu, nie wstrzymując rozpatrzeni:1 
wniosku ckklaranta. 

Art. 9 . 
Deklaracja może być złożona nif' pozrneJ. 

niż przed upływem a miesi~cy od daty, ktl1n1 dln 1. Od orzPczenia władzy a<lministracji 
poszczegcJlnych obsza,·ów oznaczy wojewódzka ogólnej pierwszej instancji służy odwołanie do 
władza administracji ogólnej. \Vfadza admini- wojewódzkiej władzy administracji ogóhwj 
.stracji ogólnej pierwszej instancji moż(' jednak w łt•rminie siNlniiodniowym. 
zawolk na przyjęcie deklaracji po tym tt'rmi- 2. Od orzeczenia nieuwzględ.nl:!jącego 

nie, jeśli deklarant udowodni przyczynę uspra - wnjosku od wołanie może hyć złożone tylko 
wiPdliwiającą zwłokę i ztoży wniosek o przyję- 1 przez deklurant:i , od orzeczeni.i zn~ uwzglGdnia 
cie deklaracji wrnz z deklaracj:1 prze<l upły,vcm j:1cego wniosek - przez każdego pclnoletniew1 
rniesi:1c;1 od dnia ustania przc>szko<l~'- ·' obywatela polskiego. Termin do złożenia odwo -
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łania biegnie dla deklaranta od dnia otrzymania 
orzeczenia na piśmie, dla każdego innego oby
watela polskiego - od dnia wywieszenia na 
drzwiach zewnętrznych budynku. w którym 
n11csc1 się władza orzekająca , obwieszczenia 
o treści wydanego orzeczenia. 

:i. .Jeśli władza pierwszej instancji uznaje 
wniosek za podlegający uwzglt:dnieniu wbrew 
opinii komisji obywatelskiej, z nrz<; <lu przeka 
zujP spraw'< cło rozsłrzygniQcia wojewódzkiej 
władzy adniinistracji ogólnej. Orzeczenie tej 
władzy jest ostateczne. 

4. Na orzeczenie wojewódzkie j władzy ad
ministracji ogólnej służy skarga d o ~ajwyższego 
Trybunału Administracyjnego. 

Art. 1 O. 

1. .J eźeli wniosek dekl ara n ta zostanie 
uwzględniony do deklaranta nic hQdą stosowane 
przepisy dotyczące Niemców, a w szczególności 
przepisy o utracie przez nich ohywail'lstwa, 
o ohowiązku opuszczenia Pa11stwa Polskiego 
i o likwidacji ich mienia. 

20 

2. Pr4-n'd wydaniem orzeczenia. przewi<lzia- ! 
nl' ,..:o w art. 8 ust. l władza aciministracji ogM
uej pie rwszej instancji władna jest na wniosek 

·dekl ara nta wstrzymać slos<nva nic do ·niego prze-
pisu Dopuszczeniu przez Niemc11w Państwa Pol
.,, ki{'go i likwidacji ich mienia, natomiast nie ule
ga wstrzymaniu stosowanie przepisów o zabez 
pieczeniu mienia. 

Art 11. 
· 1. \1 i nfster Spraw \Ve,vnętrzn:vch wladn:v 

jest d la całego obszaru Pn1'istwa Polskiego lub 
dla pewnych jego części oznaczyć kategorie 
0;;1'i l.i. clla którvch sarno ztoźenie deklaracji pol
skości pocią!-(n.ie z samego prawa skutki przewi-

. dziane w ad . l i l O ust. 1. Spisy łych osób bi:
dą ogłaszane przez wywieszenie na zcwnęlrz 

ll\Ch drz~iach budynku. w. któr?m mieści si,: 
z:1rz:id gminy. 

2. .I eźPli przPciwko deklai"acji polsko,ści. 
z.łożonej przez osobę 11:.1kż.1cą do katl'gorii osób, 
,> którvch mowa w ust. 1, w ciągu miPsi~1ca od 
·dnia r;głoszen ia nazwiskH <lek la r;rnta wpłynie 
z czyjejkolwil'k strony sprzeciw hth choćby 

Delegat na h:rnj -·"'ict•pn•rnier: 
Ministrowie dla sprnw l~raj:1: 
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wniosek o rozpoznanie deklaracji. będzie ona 
łącznie ze sprzeciwem lub wnioskiem przekaza
na komisji ohy waldski~j i ro:,,;puznana trybem 
określonym w art. H _:_ H. 

:3. Jeżeli wątpliwość. co .-Io zgodności de. 
klaracji z rzeczywistością poweźmie władza rzą
dowa luh samoru}dowa może ona wszcząć. 
w stosunku do deklaranta postępowanie prze
w idziane w ad . ti - 9. 

4- . \V przypadkach przewidzianych w uslG
p,1ch 2 i :1 władza administracji ogólnej przed 
wydaniem orzeczenia na podstawie art. 8 może 
po zasięgnięciu opinii komisji obywatelskiej, 
a w przypadkach pilnych bez zasiGgnięcia lej 
opinii, zastosować tymcz:isowo do deklaranta 
wszystkie lub niektóre przt>pisy. dotyczące osóh 
IW rodowości niemieckiej. 

_.\rt. 1 :!. 

:\linister Spraw \Vt•wnt;lrznych wyda rozpo
rz,!dzenie szczPg<'>łowo normujące sposóh powo
ływania komisji obywatelskiej, tryh ich postę
powania oraz tryb postępowania władz admini
stracji ogóltwj w sprawach wymiPnionvch w roz
porzi1dzcniu niniejszym. 

.-\rt. 1 :~. 

Kto w deklaracji polskości złożył fałszywe 
oświadczenie lub w postępowaniu, przewidzia
nym w nrl. H-!J, złożył fałszvwe zeznanie lub 
uctzielił fałszywej inforinacji , podlega k:HZ(' wi('.
zien ia do lat ,i:;. 

.\rt. 1-1. 

\\' vkmrnnic rozporz(!dzenia niniejszt•go po
rucza się właściwym władzom naczelnym. 

Art. 15 . 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi \V źycic: 
na obszarze Rzeczypospolitej, uwolnionym od 
okupacji - z dniem ogłoszenia , na pozostałym 
nhszarze -~ w mi:1rę uwnlninnfa go od okupacji. 

Za dzid1 uwolnienia obszaru województwa 
od okupacji uważa się dzieii , w którym wojewo
da ogłosił w dzietmiku wojewc'i<lzkim o pod,kcin 
przE·z si<•hie jaw nr j dzia łalnośei urzędowej. 

Klonowski 
TV.alko 1vicz 
Traugutt 
Opolski 

UOZPORZ..\DZENlE KRA.JOWE.J HADY .MINISTRÓW 
z d.11 i:1 1 sierpnia rn44 r. 

o zabezpieczeniu ziemi na C'ele przebudowy ustro.iu roln.-~o. 

i\a moc:v :ll't. 7 clckrPtu Prezydenta Hzeezy- jąrych pon:ul 50 Im użytków roln>·ch wprow:i 
pospolilej z dnia 26 kwil'lnia 1944 r . o łvmcza- dza si , z mocy prnwa pa11stwowy zarząd przy-
sowej org-aniz:wji władz nn terytorium Rz<>ezy- m u so,•.: y na zasad:1<'11 niniejszego rozporzt\· 
pospolitej ( Dz. L'. . H.. P. cz. l 11 '.\ r. 1. poz. 1.1 za· <!zen ia. 
1·ządza sit; eo 1rnst~p11jP: 

Art. 1. 
Ho czasu przeprowadzenia parcelacji i osad

nici wa w nieruclwmościa('h ziPmskicll, nlwjmu-

Art. ·> 

I . Pa11s L w owy zarzwl przymusow~· zostaj<· 
usbJ110wion~· z chwihi powołania pm'istwowegn 
zarzą<łc? przYmHsowego. 
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2.. Pa11stwowym zarządcą przymusowym 
może być osoba, która ma odpowiednie przygo · 
towanie zawodowe i daje 1·ękojmię sprawowa
nia zarżądu zgodnie z interesem publicznym. 

3. Pa1'1stwowym zarządcll przymusowym 
może byC:'. również właściciel nieruchomości luh 
osoba prawa jego reprezentuj~lca. jeżeli odpo
wiada wymaganiom określonym w ust. 2. 

-1. no powoływania i odwolywanh1 zarząd
ców przymusowych wła~ci'>va jest powiatowa 
władza administracji ogólnej. 

5. O powołaniu i odwołaniu pai'1stwowego 
zarząclc~, przymusowego władza powiadamia za
rząd gminy, któ,:y po<iajc to do wiadomości pu
hlic:mej w sposób w dąncj miejscowości przy
jQty. 

Ad. 3. 

Zb~·cie i obciążPnit• nieruchomości. w które.i 
zaprowadzono państwowy zarząd przymusow~· 
wymaga zezwolt'nia władz~· . ktćiru zarząd usta 
nowiła. 

Art. ł. 

t. Pa11s twowy zarządca przymusowy obo
wiązany jest wykon~rwać czynności zarztidu 
z należytą starannością . Odpowiada on za szko
dy wyrzqdzone przez siebie właścicielowi nieru
chomości ziemskiej. według przepisów prawa 
prywatnego. 

2. ·Skarb Pa11slwa odpowiada solidarnie za 
szkody wy rządzone przez z:1 rządcę przymuso · 
wego t~·lko wówczas, gdy ustanowienie zarządu 
przymusowego lub wyznaczenie zarządcy nastą· 
piło z naruszeniem przepisó}V prawa, albo jeżeli · 
szkoda powstała ,skutkiem rażącego braku nad
zoru ze strony powołanej do tego władzy . 

:3. Ponadto Minister Holnictwa i Reform 
Rolnych może według swego uznania przyzna~ 
w porozumieniu ·z Ministrem Skarbu właścicie
lowi mienia wynagrodzenie za szkody wyrz:1 · 
dzone przez · zarządcę · przymusowego ze współ
udziałem urzędników pa11stwow~·ch. 

Art. 5. 

1. 1,oszty , zwiqzane z wykonywaniem pa11-
sl wo\\·ego zarządu przymusowego wraz z wyna
grodzeniem państwowego zarz:1dcy przymuso
wego obchlżaj~l nieruchomość, poddanq zarzą
dowi. 

2. Wysokość wynagrodzenia pa11stwowegn 
·zarządcy przymusowego ustala władza, która go 
powoła ta. 

Poz. 9 

:t Nadzó1· nad państwowym zarządem 

przymusowym sprawuje władza., która powołała 
pai1stwo„vego zarządcę przymusowego. Nadzór 
ten może być przez nir1 powierzony instytucjom 
lub organizacjom, które określi J\linister _Rolni · 
ctwa i Reform Rolnych . 

--1- . Szczeg6łowc przepisy. określające za
kres uprawnie1i. i obowi:1zków pa11stwowycl1 za
rzqdców • przymusowych, normy ramowe ich 
wynagrodzenia oraz zasady rozrachunków z wła
ścicielem zawierać hQdą rozporządzenia Mini
stra Rolnictwa i HC'form Rolnych. 

Art. fi. 

\Vłaścicicl ma prawo korzystania ' z zabudo
wa11 mieszkalnych z wyjątkiem tej ich części. 
która jest niezbędna dla pm'lstwowego zarządcy 
przymusowego, oraz z plonów i pożytków w ra
mach potrzPh własnych i swojej rodziny. 

Art. i . .. 
.1. vVłaściciel niernchomości ziemskiej, 

µoddanej pa11slwow1:>mu znrz~1dowi przymuso
wemu. i inne osoby, pod których zarządem lub 
w kt6rych posiadaniu nieruchomość się znaj
duje, obowiązani St! dostarczyć patislwowemu 
zarz,1dc.y przymusowemu na jego żądanie wszel
kich <lanych. dotyczących tej nieruchomości. 

2. Kto odmawia dostarczenia danych 
whrt>w postanowieniu ust. I podlega karze aresz 
I u do 3 miesi ęcy i grzywny <lo 3000 zł. lub jednej 
z łych kar. 

3. Do dochodzenia i karania wykroczei'1 
określonych w ust. 2 wlaściwn jest powiatowa 
władza administrncji ogólnej . 

. Art. 8. 

vVykonanic niniejszego rozporządzenia po
rncza si, Ministrowi Rolnictwa Reform Rol
nych . 

Art. H. 

Rozporządzenie nmteJsze wchodzi w życie. 
na obszarze Rzeczypospolitej , uwolnionym od 
okupacji - z dniem ogłoszC'nia , na pozostałym 
obszarze - w miarę uwalniania go od okupacji. 

Za dzie11 uwolnienia obszaru wojcwództw:1 
od okupacji uważa się dzit•i'1, w którym wojewo
da ogłosił w dzienniku wojewódzkim o podjęciu 
prze z siebie jawnej dzinłali1ości urzędowej . 

DelcHat na Kraj - \Vicepremier: ·Klonowski 

:\łinistrowiE' dla spraw Krnju. Walkowfr.z 
Traugutt 
Opolski 
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10 
ROZPORZĄDZENIE KRA.JOWE.J RADY MINISTRÓW 

z dnia 1 sierpnia 19-14 r. 

a lasat·h, nie stanowiących wl.asnośei Państwa, oraz o przejęciu pod zarząd państwowy 
niektórych nieużytków i gruntów słabych. 

'.\a podstawie art. 7 dt'kretu Prezvdenta Rzc-. 
n.ypospolitej ;, dnia 2H kwietnia 1944 r. o tym
c1asowej organizacji władz na terytorium Rze
c.zvpospolitej (Dz. l'.. H. P. cz. Ill Nr. 1. poz. 1) 
zarz·qctza si~ ci, nast{'.pUjl•: 

Rozdział I. 

Przepis wstępny. 

Art. 1. 

Za lasY w rozumieniu rozporządzenia ni
niejszego Liważa się grunty porl upra\v:i · leśną 
tudzież pozbawione drzewostanów grunty, które 
w myśl przepisów. obowiązującyct\ w dniu 
1 września rn:l9 r . byt~, lub powinny był~· hyt 
ntrzymywant' pod uprnwq leśnq. 

R o z d z i a ł IL 

O państwowym zarządzie lasów. 

Art1 2. 

I. \Vprowadza się z mocy prawa zarz:id 
pa11slwowy nad lasami, nie stanowiącymi włas 
ności Państwa. o obszarze nieprzerwanym po
nad 20 ha, choćby część tego obsu1ru stanowiła 
wh1sność Państwa. 

2. \Vłaściwa władza może zwolnić od za
rządu państwowego lasy, które są bardziej zwią
rnne z gosporlarstw<'m rolnym właściciela lasn. 
r!iż z produkcj:1 drewna lub służą celom użytecz
ności publicznej lub społecznej, oraz lasy, któ
rych położenie utrudniałoby wykonywanie za . 
Hądu pa11stwowego. 

:l \Vładza może wprowadzić zarząd pań
slwowy nad lasami mniejszymi, niż określone 
w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione ze względu 
na interes publiczny 

Art. 3 . 

1. Lasy przejmuje się pod zarząd pm1stwo
wy wraz ze związanymi z nimi gospodarczo lub 
administracyjnie gruntami nieleśnymi oraz z nie
ruchomościami i ruchomościami, służącymi do 
prowadzenia gospociarstwa leśnego. 

2. Na h1danie władz powołanych do spra; 
vwwania zarządu par'1stwowego właściciele la 
sów lub ich przedstawiciele przekażą tym włn
clzom w ·oznaczonym przez nie terminie posia · 
dane mapy. plany, księgi rachunkowe, inwen
lar:'. i wykazy. dotyczące przejmowanych pod 
zarząd lasów, oraz udzielą na piśmie h!danych 
wyjuśnień. 

Art. 4. 

Umcnv~· dotyczące przejętych pod zarząd 
lasbw i wnętrza ziemi pod nimi należ~, zgłosić 

władzy. sprawującej zarząd, przed upływem 
:i miesi~cy od dnia wprowadzenia zarządu. 

Art. 5. 

1. \\7 ch1gu fi miesięcy od dnia zgłoszenia 
umowy władza, sprawująca zarząd lasu, może ją 
rozwiązać o tyle, o ile umowa nie została wyko-
1wna. Przv rozrachunku strona nie może żądać 
odszkodo~ania za utratę zysku wskutek przed
wczesnego rozwiązania umowy; poza tym stosuje 
si~ przepisy kodeksu zobowiązań. 

2. l'mowę, nie zgłoszoną. w terminie ozna
czonym ""' art. 4. władza, sprawująca zarząd, 
moi~ rozwiązać; strona, która nie zgłosiła umo
w~' , nie ma prawa do odszkodowania za przed · 
wczesne rozwiązanie umowy. 

3. Umowę o pracę w gospodarstwie leś · 
nym, przejętym pod zarząd państwowy, zawar
ta n:i czas określonv lub z terminem wvpowic
ct;enia dłuższym y{iż trzymiesięczny. ·władza, 
sprawująca zarząd, może rozwiązać przed upły„ 
wPm 6 miesięcy od dnia przejęcia gospodarstwa 
w wy pow iedzenie111 lny mic:,}ęcz11ym. 

Art. 6. 

Las~·. przejęte pod zarząd państwowy. hę<lą 
wgospodarowane według zasad. obowiązują
cych w lasach państwowych. 

Ą.rt. 7. 

1. Koszty ·zarządu państwowego obciążaj1J 
przejęty pod zarząd majątek leśny. 

2. Roczne nadwyżki przychodu, pozosta · 
jqce po pokryciu wydatków gospodarczych i ad
ministracyjnych, przypadają właścicielowi ma
jątku leśnego. Tylko te nadwyżki mogą być za
.jętP w drodze egzekucji za długi właściciela , 

3. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych 
wyda w drodzl' rozporządzenia przepisy szczegó
łowe o zasadach i sposobie rozrachunków zarzą
du państwowego z właścicielami lasów i określi 
zakres i sposób otrzymywania przez właścicieli 
pożytków w naturze w przypadkach, gdy zasady 
zagospodarowania lasu na to zezwalają . 

Art. 8 . 

Minister Rolnictwa i R~form Rolnych wyda 
w p·orozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości 
przepisy o zasadach · i sposobie ustalenia. jaka 
cz~ść wierzytelności" hipotecznych, obciążających 
przejęty pod zarząd państwowy las łącznie z in
nymi gruntami tej samej nieruchomości, przy
pada na ten las. 

Art. H. 
Lasy, przejęte pod zarząd paiistwowy, ni~ 

mor.ni być ani zbywane ani obciążane. 
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RozdziHł 111. 

O nadzorze nad lasami, nic podlegajtleymi 
zarządowi państwowemu. 

Art. 10. 

23 

Lasy, nie przejęte pod zarząd pai'istwowy, 
pozostają pod nadzorem pa11stwowym. Przy za
gospodarowaniu ich stos11je siG . przt•pisy art 
11 - 1-1. 

Art. 11. 

Grunty leśne bęch1 tnrnl~ uttzymyw~rne poJ 
uprawą leśm1. Zmiana uprawy le,śn ej na inny 
rodzaj użytkowania gruntu może nashwić tylko 
na podstawie zezwolenia właściwej władzy. 

. .\.rt. 12. 

Grunty lt'śne, pozbawione cln;ewostanów, 
będą zalesione. \Vłaści wa władza wyda właści
cielowi gruntu zarządzenie, oznaczające termin 
i spos6b zal<•sienia. ,Jeżeli to zarządzenie nic bę
dziP wykonane, władza może dokonać zalesienia 
na koszt włuścici<'.fo. Koszty zalesienia będą od 
niego ściągniGte w trvhie administracyjnym. 

\\'ładze są uprawnione do wydawania za
rządzeii , · mn.i~1cych na celu · zwalczanie szkodli
v,ych owadów IPśnycll lub . zapobieganie ich roz
mnażani'u się w lasach i 1w składach drzewa po
za ·la !'wm. 

Art. 14. 

1. rżytkowani(· lasu moźe nast:wii· jC'dy 
nie na podstawie zatwierdzonego przez właści' 
wą władzę prognimu cięć. sporządzonego 

z uwzględnieniem zasady trwałPgo utrzymywa - ' 
nia gruntu pod uprawą leśnq . 

· 2. \Vłaściciek lasu sq obowiązani prówa-
clzić wvkaz~ uzyskanE'j masy drzrwnej w prze
pisanC'j formie i przedstawia<': je właściwej wła ·· 
<Izy w _ozn:1c,mnych przez nit! tPrmirw<'h. 

R o z <l z i · a ł I\'. 

O przeJ~ł'iu ))Od zarząd państwowy niektórych 
nit•użytk(nv i ~runh>w · slabycl1. 

Art. 15. 

\\'łaściwa włarlza może orz<•c przej(:cie pod 
z:,rz:1rl pa11slwowy niC'11żytków i gruntów sla

. hycli. k t(Jn• i1ic h~dą przeznaczone na parceh,cjt: 
i osadnictwo. a · rwda .tą . się do zalesienia i pod 

. ·wzglęrlC'm obszaru -0dpowiacla.ill warnnkom, 
określonym w art. 2 'rozporzą<lzc·nia niniejszpgo. 

Art. 16. 

Do nieuż~'tków i gruntów słah~·ch. przejt; 
lych pod znrz:1d pa{istwowy. stosuje się odpo
wiech1in art. .'l- 9 rozpornidze11in .niniejszego . 

R () z d z i H ł ,·. 

O władzaeh. 

Poz. 10 

rekcje lasów pa.11stwowych (zarządy lasów) oraz. 
powiatowe władze administrac,ii ogólnej. 

.\rt. 18. 

Do zakr('su działania mHlleśnictw należą: 

a) bezpośredni zarząd lasów oraz nieużyt 

ków i gmnt6w słabych. przejęt~·ch pod 
za rząd pa 11stv,,ow~· (a rl. 2 i t 5), 

b) sprawy zalesienia . ochrony przed szkod
liw~'mi owadami leśnymi i użytkowanL-1 
lasów, nie znajdujących sią · pod z~irzt1 
dPm pnństwo,vym (art. 12- 14). 

Art. 1 U. 

Do zakresu działania dvrekcji lasów nt1ld:v: · . . . ,. 
a} orzi')..anie o wyłączeniu od przejęcia pod 

zarżąd pa11stwowy lasów o obszarze po
nad 20 ha oraz prze jęciu pod len zarząd 
lasów o obszarze poniżej 20 hn (art. 2 
usl. 2 i :-J), 

b) udzi elan ie zezwoler1 na zmianę uprawy 
leśnej na inny rodzaj u~ytkowania 
(art. J l ) . 

Art : 20. 

Do zakresu działa1i powiatowl'j władzy ad
ministracji ogólnC'j należy orzekanie o przejc:ciu 
pod zarz,1d pa6slwowy nieużytków i gruntów 
słahych (art. 15) . 

H o z d z i a t Yl. 

Przepisy karne. 

Art. :! .I. 

Klo nic oddaje władzy właściwej na JC.J zą

danic posiadanych map, planów, ksi;ig rachun 
kowych, inwentarza i wykazów dotyczących 

przejęleg~ pod zarząd pai"1stwow:v lasu, lub kto 
nie udziela na piśmie informacji ż:!danych przez 
władzę, przejmlljącą zarząd lasu, podlega nieza 
lcżnill od ·obowiqzku pokrycia powstałych sh1<.l 
szkóri i strat karzP grzywny do 1000 zł. 

Art. 22. 

Klo Jwz zez\volcnia władzy zmienia uprawę 
leśną na inny rodzaj użytkowania, podlega ka
rze grzywny do 100 zł, za każdy pełny ar grun
tu leśnego, ·na któryn} uprawę !Pśną zmieni1ł na 
inny rndzaj użytkowania . 

Art. 2:i. 

h:to w oznaczonym przez wł:ulz~ terminie 
w sposób wskazan~· przez nh1 i1ie dokona na

kazanego znksienia gruntu, 1 podlega karz~ 
grzywny do 50 zł. zn każdy pełny ar gruntu. na 
którymnil' dokonał lul, w inny sposr1b doko11ał 
nakaza1wgo z:1lesienia. 

Arl. 24 . 

.\rt. 17. 

\Yładza mi właści w;-·mi 
porz~1dzenia II i11 iejszego sa: 

Kto w 'wyznaczonym mu prz<'z władzę ter .. 
\\' rozumieniu roz- . minii• nie w~·konn zarz~1dzenia władzy, dotyczt1-
nacll1•śnictwa i dy· I Cl'go zwalczaniu szkodliwych owadów IPśn~·ch 
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i zapobiegania ich rozmnażaniu _się. podlega ka
rze grz~·wny do 500 zł . 

Ar!. '.ł5. 

Kto użylkuje las przed zatwierdzeniem pro
gramu cięć luh niezgodnie z zatwierdzonym pro
gramem. podlega karze grzywny w wysokości 
od dwukrotnej do czterokrotnej wartości ht'z
prawnie ściętego_ drzewa. 

Art. 2H. 

Kto w wyznaczonym prz.ez władzę tcrmini<· 
nie przedstawia wykazu użytkowej mus~· drzPw
nej , pocłlegn karzf' grzywny do I 00 zł. 

Art. 27. 

\\'łaclza oznaczy na przypadPk nieści:igal · 
ności grzywny kari:: aresztu zasti:pczego: za wy
krnczenia przewidziane w art. 21, 22 i 25 -- do 
2-ch tygodni. zn wykroczenia przewidziane w 
art, 2:{ i 24 dp t -go tygodnia, za wykroczenia 
przewidzianP w arl. 26 do 3-ch d.ni. 

H o z <l z i a ł VII. 

Przepisy końcowe. 

Art. 28. 
Z dniem wejścia \(· życie rozporządzenia ni

niejszego tracą moc wszelkie przepisy w zakre
sie objętym rozporzł1dzen!em niniejszym. 

Art. 2H. 

\\'ykonanie rozporządzenia nm1eJszcgo po
rucza się ~1inistrowi Rolnictwa i Reform Rol 
nych. o ile chodzi v art. 8 i art 21-27 - w po
roz1unieniu z Ministrem Sprawiedliwości. 

Art. :30. 
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie: 

mi ohszarzt• Rzeczypospolitej, . uwolnionym od 
okupacji - z dniem ogłoszenia, na pozostałym 
obszarze - w miarę uw\1lniania go ·od okupacji. 

Za dzień uwolnięnia obszaru województwa 
od okupacji uważa się dzień, w którym wojewo
da ogłosił w dzienniku wojewódzkim o podjęciu 
przez siebie jawnej rlziałalności urzędowej. 

Delegat ua Kraj - \VicPpremi(·r: Klonowski 

Ministrowi<' dla sprn"; E.raju: lVlilk_oioic.z 
Trwugutt 
Opoh1ki 
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ROZPORZ,\DZENIE KHA,JOWEJ RADY MINISTRÓW 

z dnia t sierpnia t \144 r. 

o publiczn'ym zabezpit'l~zeniu mienia. 

. ;\1a podstawie art. 7 dekretu Prezydenta Rze-
czypospolitej z dnia 26 kwietnia 1944 r. d tym
czasowej organizacji władz na ter:vtorium R:,,P- I 

czypospolitej (Dz. U. H. P. cz. III Nr, 1, poz. I) 
zarządza si<; co następuje: 

DZIAL I. 

PRZEPISY MATERIALNE. 

Rozdział I. 

Istota i skutki zabezpieczenia mienia. 

Art. I. • 
Publicznt> zabezpieczenie mienia następujl'; 

l) z mocy prawa albo 2) na skutek zarządzeni,i 
władzy. 

Art. 2. 

1. Publiczne zahezpiec'zenie mienia wsku
tek zarz~1cłzenia władzy może hyć ogólne albo in
dywidualne. 

2. Zabezpieczenie ogólne może dotyczyć 
l1łidi całoś_ci mienia, stanowiącego własność lu\1 
b~dącego w posiada ni u osób określonej ka kgo
rii , bąrlź też ogółu przedmiotów majątkowych 
ol, reśłonej kategorii. 

· :t Zabezpieczenie indywiduah1e może do
tyczyć b~1dź całości mienia · określonej osoby. 
k1dź tf'Ż określonego przedmiotu majątkowego 

Art. :3. 

t . Publiczne zabezpieczenie mienia z mocv 
prawa następuje z chwilą wejścia w życie ni
niejszego rozporządzenia. 

2. Publiczne zabezpieczenie mienia na sku
tt-k zarządzenia władzy następuje: ogólne -
z chwil~! ogłoszenia zarządzenia w dzienniku 
wojewódzkim, a jeżeli zarzł1dza je Minister Li
kwidacji - z chwilą ogłoszenia w gazetie rzft
ctowej; indywidualne - z chwilą don,czenia od 
pisu zarządzenia posiadaczowi albo zarządrv 
mienia, a gdy doręczeniP jest niemożliwe albo 
utrudnio1w -·- z chwilą ogłoszenia w dzienniku 
wojewódzkim luh w gazecie rz~dowej. 

:l ;'liezależnic od doręczenia odpisu zarZ,l· 
dzenia o publicznym zahezpieczt'niu mienia na
lc·ży ogłosić je w . dzienniku wojewódzkim lub 
w gazecie rz1ldowej . 

4. Skutki żabezpieczenia następują bez 
wpisu w księdze hipofrczn<'j luh w rejestrach 
puhlicznych. 

Art. 4. 

l. .Mienia publicznie zabezpieczonego nie 
,volno bez zezwolenia właściwej władzy zbywać. 
obciążać, oddawać w posiadanie innej osoby, 
wydzierżawiać lub oddawać w administrację 
port,'.cznjącą, usuwać, ukrywać. wywozić zagra-
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nicę; nie. wolno go niszczyć , uszkadzać albo 
w jakikolwiek sposób zmniejsza{: je~o wartośc; 
luh dochodowości; nie wolno też bez zezwolenia 
władzy wprowadzać w mieniu zabezpit•czonym 
zmian, wykraczających poza zakres zwykłego 
zarządu. 

2. .leżeli zabezpit:>czeniu puhlicz1wmu ulP 
glo mienie okn•ślonej osoby w całości jako mie
nie nieprzyjacielskit• lub podleg.ij,1ce przepadko
wi, to osobie tej nie wolno w j:1kikolwiek sposób 
rozporządzać swymi wierzytelnościami i innymi 
prawami maj.1tkowymi. w szczególności przell' · 
wać jP, unrnrzać , zami<>niać: na innl'. przyjmo · 
wać zapłnty lub innP świadczenia . ltih w inny 
~posób je realizować· . a rlłużnikom tej osoby ni <" 
wolno dokon~·wać 1m jc•j rzecz wpłnl lub innych 
świadcze!'1 z tytułu zobowi:iza11 powslałyt:'11 
przed zahP,zpit•czeniem mienia albo l~· lułPm przy 
chodów od m it•nia za bl'zpieczonego. 

;J. Cz~·nności prawllt'. dokon:.11w wbrew z:1 
kazom ustępów 1 i 2. są z mocy prawa nieważ 
ne . . f ed nakże właściwa władza likwidacyjna mo · 
że n:1dać: moc prawną 1rnoyciu zabezpieczon<>.i 
ruchomości przez osoh<: trzeciq. która działała 
w dobrej wierze. nie wiedząc o zabezpiPcz<•niu 
publicznym tej ruchomości. 

4. Umowy iutj1irn co do mienia pocllegaj,1-
ccgo zabezpieczeniu. zawarte po wejściu w ży

cie rozporządzenia niniejszego whri•w jego prz<' 
pisom. mogą być· w ci,rnu 3 miesi~cy od ustano
'" i<'11 ia 1.ar;qdu prz~·musowpgo luh od ustani:1 
r,rzyczym· zaht>zpi<>cz c> ni:, roz"· i:Jz::-t IH ' z zacl10 
wa llll'. lll usla wowego lt'rm in u ,vypuwiedzt>11 i:t. 

Arl. 5. 

I . Osoba , w kti'>rej posiadaniu albo zarz,i · 
dzfo zna ,iduje sii: mit>nil' publicznie zalwzpieczo 
ue, jl'sl l>Lowi,12ana znrządza{~ nim z należytq 
stara1rności,,. udzielać. władzy ,vymagan~·ch 
przez nią ,.,· ~·jaśnit>i'1 i ·na jej żądanie okaz:vwa{· 
mieni(' tudzież niPzwloczniP po nastąpieniu pu
hlicz1wgo zabezpieczenia mienia zgłosić· .i<' miej 
scow.l' j wh1.dzy spnnvujqcej admini.slrnr.k· ogt',1-
m, . Posiacbcz i znrz::\dca mienia. 11·ie hęd :Jc~· jel.!o 
wla.:.ciciPl <' rn. moŻt' ż:1dać 1.wolni(•nia o<l oho
''- i:1zków z:1rz~!dzania mieniem. 

~. OhowiązC' k i spos6!J zgłasz:rnia wit~rzy . 
IPlności i zohowi}1za1'1 osób, którvch mi!' lliP pod 
h·ga zaliezpit·t>z!'hiu w całości . zosh1nic· u-.t:ilrn1Y 
rozporz:1dz1•niPm \linislra. Likwidacji, 

. .\rl . li. 

Zabt•zp.i1•czt'11ie pul>liczlll' z mo,·y prawn 
miPlliH , kli',n• 11iP ht:dzie pt><llt'gało likwidacj i 
luh p1·z<•p:1dkowi. ustajp: 

a) gd\ władza likwidacyjna przl•każ1° zalwz
piC'czone mienie wlaścicidowi luh oso
hic przPdsta\.viaj:1ce j prawa wł;-1.:.cic i eln . 
Osoh:1 lą może· h:vf: k11rnl·rn· n:id rnni:tt 
kiem niPohrc1wgo. w,lanov,riony prz1·z 
swJ powszt>ehn~·. o iii' zahPzpit•czc•nie 
mienia nastąpiło j('d~·ni<' w,ceh1 ochron\' 
praw int<.•n•s<'iw nicobt.•cnc•go wt:,śc i 

ciela. 

Poz. 11 

I, ) gdy właściciel lub oso:m przcdst.awiają 

ca jego prawa bezpośrednio olwjrnir> 
mienie. którP uległo z:ilwzpieczenin tył 
ko z powodu nieohecności wła~.cicleln, 
z wyjąlkiC'm przypadku, gdy został 11sla 
nowion;'· znrz:1d przyn1Hsow!· mit' nin, 

c) gd~· zabezpieczone' mienie przeszło na 
własność Skarbu Pańslwa. 

<l) gdy władzn likwidacyjna 11ch~·li zabn 
piPczPnie w drodzr zarządzenia . 

.-\rl. 7. 

ZalwzpiPczenil' pulilicz1w 1w skutPk zarz:i
dzC'llia władzy h, dzil' przt•z ni:1 uch~:lrnw skoro 
ti.~laIH! (ll"Z~Tzyny zalH'zpit•czPnia. 

.-\ rl. 8. 

1. \\'ladz:1 likwidacyjn:1 wyda zarz,!dze
nia . ulalwiając<' wł:,ścicielowi luh osobie przed 
stawinj::i<'ej jego prawa olrzyrnaniP mi enia w po
si,idanil'. 

2. \\' razie sporu o włas1rnś(: luh prawo po
siadania mieni„1 władza lik widac~·j11a orl('ś(e za
int<•rt•.mwan~Th na drogi.: procesu ,v S,Jdzit· i w ra
zi(' potrz<•l •v z:i rządzi pub! iczm• za lwzp i<•ezPn i,· 
11111_' n ia . 

H o z d z i a ł Il. 

Mit•nif' l)tUllf'ga,jącP zabezpieczeniu. 

.-\rt. n. 
1. Zalwzpit'CZ('lliu publiczn·enrn może pod

łt-gai, l~·lko mienie, znajdu.i,!Cl' sit; na obszarze 
Hzt-ezvpospol il~·j Polskiej. 

:ł. \I ie11 i(' to stanowi:1 wszt>I ki ego ro<lzaju 
prawa, inll•r(•sy i przt'dmiol~·. ma.i:!Cl' wartość: 
;.;ospodarcz,, luh kulturalną. w szrzegc',lności za:~ 
nit'ruchomości i prawa na n ich, statki, okn~l~· 
i prawa na nich. przl'dsit;hiorstwa. pil'nii1dze, 
p:,pier~r wartościowe. akla, dokumc'lllY i imw 
ruchomości. prawa autorskie i inne t~:m podoh-
1w prnwa chronione (prawa do wy11ah1zków. 
wzon'nv. licPncje i I. p .). wi <' rzyl!'lnr>ści i inn(' 
prawa m:ijqtkowe. · 

:t z„ mienie. znajdujqcP si•.: 11;1 ohsz~1rze 
H zecz~·pospol i lej uważa . się: 

a) 11iPr11chomości , położone 11a t~·m ol•sza 
rz (• oraz prawa na lycl1 11ierurhomoś
cial;h . 

li) siatki i okn::t:, zn:ijduj:JCP si~ na lym oh
szarzt>, jakoil'Ż te . klór~·ch porty maci(' -
1·zys t t• nall'Ż r! do Rzec zypospolite.i Pol · 
ski!'j ora z prawa 11:1 łych slalk:1('h i 1tkr('.· 
lach, 

e) pieniądze. papi e ry warlo~ciowt>, akl.1. 
dokument~· i inne przedmiot _v ruchome. 
z11ajduj:1cf' sir: 11:t ohsza rze Rll·cz~·posrH>-
1 i tr·j Polskiej. 

dl przedsit:hiorslwa znaJdujące sit; na t~·m 
ohszarz('. h:1dź jako przedsi<:hiorslw;1 sn · 
111odziC'lll<' . h:!rlź jako fili<' lub oddziały 
JH Zl'd si1:liiors lw z;igra11icz11\Ch, 
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e) prawa autorskil' oraz prawa do wvnalaz

ków, WZOrÓW j inne prawa Chronione, I 

o ile pa tenty lub świadectwa ochronne 
zostały ,vydane dla ochrony praw na ob
szarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

f) wierzytelności, jeżeli dłużnik przehywa 
· albo przedmiot świadczenia lub zabez
pieczenie wierzytelności znajduje i,;ię na 
tym obszarze, 

g) inne prawa maj~itkowe, jeżeli osoba zo
bowiązana alho przedmiot prawa znaj- ! 

rlujP się na wymie.nionym obszarze. 

Art. 10. 

1. Z mocy prawa jest publicznie zahezpie
<:7011e celem zachowania i objęcia mienie: 

a) państw [J.ieprzyjacielskich oraz mieni e 
osób fizycznych i prawnych przynależ
nych do tych pa11stw, 

b) osób, którym na mocy rozporz:idzenin 
Krajowej' Rady Ministrów z dnia 1 sierp
nia 1944 r. o utracie obywatelstwa przez 
~iemców {Dz. l,' , R. P. cz. 111 Nr. 2, 
poz. 7) groli utrata obywatelstwa poi - . 
skiego. 

c ) os6h prawnych i spółek , które przed , 
dniem 1 września 1939 r. mają lub miały 
siedzibę nu obszarze Rzeszy Nit>mieckiej 
w granicach z dnia 31 _ sierpnia 1939 r „ 

cl) osób prawriych i spółek, których Zlłrząd 
albo rada nadzorcza przynajmniej w % 
skh1da si~ lub w dniu 1 września 19~m r . 

· składała się z osób, przynależnych do 
paiistw nieprzy jaciclskich, lub z os6b, 
które tracą obywatelstwo polskie na mo
cy rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 
1944 r. o utracie obywatelstwa przez 
~iemców (Oz. U. R. P. cz. III Nr. 2, 
poz. 7), 

e) osób prawnych i spółek . w których udzia
ły lub akcje przynajmniej w 1.4 są albo 
w dniu I września 1939 r. hvłv własnoś
ch1 osqb przynależnyc6 · do ·p;.ństw nie
przyjacielskich lub osób, którym grozi 
utrata obywatelstwa polskiego na mocy 
rozporzłidzenia z dnia 1 sierpnia 1944 r . 
o utracie obywatelstwa polskiego przez 
Niemców (Dz . . t:. R. P. , cz. IIJ :'l"r. 2, 
poz. 7) . 

2. Z mocy prawa jest również zabezpie
czone publicznie celem ochrony praw i intere
sów właściciela mienie: 

a) osób nieobecnych z wyjątkiem wymie
nionych w ust. 1, 

h) osób prawnych, które nie mają przedsta
wiciela na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej, z wyjątkiem osób prawnych 
oznaczonych w ust. 1 oraz 

c) mienie państwowe polskie i mienie pol
skich osób prawnych prawa publiczne
go oraz mienie pa11stw obcych z wyjąt · 
kiem ,•,ymieJiionych w ust. 1. 

Art. 11. 

Władza likwidacyjna może zarządzić pu
bliczne zabezpieczenie mienia, gdy mienie nie 
jest zabezpieczone z mocy prawa, a wskutet 
okupacji nie było w posiadaniu właściciela lu}J 
osoby wykonywującej jego prawa : 

l) w celu ochrony praw os6h zaintereso 
wanych: · · 

a) jeżeli poweźmie uzasadnioną w11tpliwość 
co do tytułu posiada nia albo pełnomoc
nictwa w stosunku do całości mienia lub 
jego częgci, jeśli zgłosi się spadkobierca, 
kłórego tytuł własności jest wątpliwy, 
albo też jeżeli w czasie wojny lub oku-
1>acji zaszły takie zmiany w substancji 
mienia,. Inb takie pomieszanie jego z mie
niem innych osób. albo takie przesuni~
_cia w posiadaniu i zarząd1.ie mienia , że 
przywrócenie do stanu pierwotnego .ilbo 
przeprowadzenie rozgraniczeń lub roz
rachunków byłoby niemożliwe lub bar
dzo utrudnio~e a°iho gospodarczo szko-
dliwe. oraz · 

h) jeżeli m1tychmiastowe wydanie m.ienhl 
- właścicielowi uniemożliwiłoby lub po
ważnie utrudniło pr.zeprowadzenie roz
rachunków z osobami. w których włada
niu lub zawiad_\' waniu mi eni~ sit; dotąd 
znajdowało; 

2) w celu przywrócenia i utrzymania nor
malnego biegu życia gprspodarczego: 

a) jeżeli objęcie mienia w posiadanie przez 
jego właściciela poci:1gałob_\· za sohą 
obawę likwidacji . unieruchomienia· luh 
trwałego i pełnego zdczJrganizowania 
nowopowstałego przedsiębiorstwa prze
mysłowego, którego nieprzerwane utrzy
manie w ruchu leży w ważnym interesie 
gospodarczym 'Kraju lub w interesie 
obrony Państwa, albo 

l,) jeżeli mienie stanowi ważny dla gospo
darshya krajowego lub obrony Państwa 
zakład wytwórczy, a bez~foczne prze
kazanie gq właścicielowi spowodowało
by zahamowanie lub poważne skurcze
nie jego wytwórczości . 

Art. 12. 

Za przedsiębiorstwa należv uwa7.ac także 
gnspodarslwa rolne, leśne . og.rodowe hodo-
wlane. 

DZIAL li. 

Wł~AŚCIWOś(: WŁADZ I POSTĘPOWANIE. 

Rozdział I. 

Władze. 

Art. 13. 

Władzami likwidacyjnymi, powołanymi do 
publicznego, zabezpieczenia mienia, wydawania 
zarządzeń w tym -·przedmiocie i rozstrzyganiu 
w sprawach, wynikających z przepisów o pu-
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hlicznym zabezpieczeniu mienia, są: l) :Minister 
Likwidacji, 2) wojewoda, jako wojewódzka wła
dza likwidacyjna. i 3) powiatowe władze a<lmi
nistrncji ogólnej . 

.\rt. 1-ł. 

Do Mi1iistra Likwidacji należy: 
a) ogólne kierownictwo sprawami publicz 

nego zabezpieczenia mienia i nadzór nad 
działalnością podległych mu urzędów. 

b) rozstrzyganie odwoła11 od decyzii woje
wody, jako wojewódzkiej ,vładzy likwi
dacyjnej, 

c) ustanawianie zarządów przyniusowych 
dla realizacji i eksploatowania praw 
autorskich, patentów i licencji, wyzna
czanie i odwoływanie w tych przypacł
kach zarządców i narlzór nad ich dzia-
łalno~cią. . 

d) ustanawiani(' zarządów przvmusowych, 
wyznaczanie i odwoływanie zarządców 

i nadzr'>r nad ich działalnością dla przed
miotów majątkowych. co do których Mi
nister Likwidacji zash·zP .ŹI' sohie decyzjt; 
ze względu na szczególne znaczeni(.' ich 
dla obronv Państwa lub gospodarstwa 
krajciwego: albo Zt' wzgl~dll n:i łrnrdzc1 
wielką ich wartość:. · 

c ) rozstrzyganie w innych sprawneh. którl' 
\1inish>r sohie zastrzeże. 

.\rt. 15 . 

Do właściwości wojewody , jako wojn\'ódz 
kiej władzy likwidacyjnej, należy: 

a) rozstrzyganie w sprawach ·wynikających 
z przPpisów o publicznym zahrzpit•czt• 
niu mienia . które nie zostały zastrzeżo

ne innylll władżom, w szczególności wy
da,vani(~ decyzji o publicznym zahezpie 
czeniu mienia z mocy zarządz('nia wła
dzy, ustanawianie zarządów przymuso 
wych. wyznac:zanit' i odwoływanie za
rz~łdców przymusowych i narlzór nad ich 
działalnością , jeżeli h• czynności nie zo
slał~· zasłrZPżnni> Mini„trowi Likwirl::1cji 
albo też powierzone przez Ministra Li · 
k widacji innemu urz~tlowi, instytucji . 
lub przf'dsięhiorstwu, 

hl 11:ulz<'ir 11ad działalnością powiatowej 
władzv adminbtracji ogólnej w zakresit• 
publicznego zabezpieczenia mienia i roz 
strzyganie oclwoła11 od drcyzji tej wl:1-
dZ\: i 

e ) w:,,rkonywanie czynności pornczon~'cit 
przez ~I ini'it ra Likwidacji. 

•Art. Hi. 

1. ])11 właściwości powialowt'.i włarlzy acl 
rninistracji ogólnej należy: 

a ) re jest racja mit>nia podlrgającego pu
hl icznem u zahczpieczeniu . jeżt>li przepi 
sy szczególne• nie zastrzpgnją jf'j w okreś 

lonych przypadkach i111n-m wbdzom 
i urz(,'.dom. 

h) wydawanie tymczasowych zarządze11 w 
przedmioci(' publicznego Żalwzpicczt'nia 
mieni:i, 

c) przedstawianie wniosków o ustanowie
nie zarztidu przymusowego. wyznaczanie 
lub odwoływanie zarząd~ów, 

d) stwierdzanie wygaśnięcia zabezpieczenia. 
us_łanowionego z moc~' prawa w edu 
ochrony praw i .inłen-'sów właścici<'la 

(art. 11 ust. 2). 
e) nadawanie mocy prnwnej nabyciu za 

bezpieczonej ruchomości przez osob~. 
która działała w dolHt'j wit'rze. nic wie
dzqc o zahezpieczc11iu. 

f) wykonywanie w razie potrz(•by postano 
wiE'ń sqdu J)O~vszPchnego i prokuratora 
o zabezpieczeniu mienia. kl<',remu grozi 
konfiskata i czuwanie nad tym mieniPm. 

g) ' wykonywanie czynności por1,1czonych 
przez władzę przełożoną. 

2. Powiatowa włacłw admin istracji ogól-
1wj przy wykonywaniu czynności określonych 

w ust. 1 lit. a). b) i c) korzysta z pomoc:v za.-zi1-
di',w gmin mit•jskich i wirjskich. 

Art. 17. 

1. \Vłaściwośc'.· miejscow:1 określa m1t'JSCl'. 
nn którym znajduj«' się mienie podlegaj:\Ct' zn
J-.1•zpiPczN1iu_ 

2. .Jeżeli lll i Pn it· znajdujP si <.; na ohsza rze 
dwu luh kilku województw, właściwość miejsco· 
w:l wład_z-y oznaczy :\łinistr,- Likwidacji, jeżel 1 

ZHŚ mieniP znajduje się na obszarze jednego wo
jewództwa lPcz dwu llih kilku powiat6w -- wła

sciw~1 władz!,'. powialowll oz11nczy właściwy wn
j,·woda . 

Arl. 18. 

1. :\li 11islt•r l,ik widacji ' moŻl' w porozumi!'· 
11iu z innymi ministrami powierzać. J.wdlcgłym 
i111 ur·zędom . insl~1tucjom prnwa publicznego 
lub przedsiębiorstwom pa1'isłwowyn1 określone 
c,:ynności, zwi:pane z publicznym zabezpieczE'-
11iPm miPnia. 

2. \Vładzami tiprawnionyrni do wyznacza-
11ia i odwoływania zarządców przymusowych dla 
gospodarstw rolnych i leśn~'Ch z wyłączeniem 
przedsiębiorstw przemysłu rolnego i drzewnego. 
nad którymi ustanowiono zarząd przymusowy. 
s:i podległe :'\1inistrowi Rolnictwa i Reform Rol
nych i p·rzezc•11 wyinaezo1w władzt' lt1h inst~·
tucjf'. 

:1. \Vyznaczanil' zarządc~· przymusowego 
, dla zakładu przcm~Tsłowego lub zakłarlu o cha

rakfrrzf' kulturaln~•m. nad którym ustanowiono 
zarząd przymusowy. nast~puje na wniosek wła· 
ściwej władz~- luh związku samorzqdowe~o. 

' -1. Usta no w i Pn it> i uchyknie rnrządu prz~·
lllllSOWego w przyp:1dkach. przewidzianych w 
:1rt. 11 pkl. :ł) Iii. l,) naslqrnjt· w 1wrnzurni('niu 
z w-laśc i w:, wt:,d z:! g1Jspoda rczą. 

-
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Rozdział 11. 

Postępowanie. 

Ar!. 1 H. 

Tryh postępowania w sprawach publicz11t· 
;.:o zabezpieczenia mienia określi rozporządzenie 
\'linislr;i LikwiiJacji w porozumil· niu z Ministrn 
mi: Skarbu. PrzeLilysłu . Handlu i Żeglugi, Rolni
cl wa i Reform Rolnych oraz Spraw \Vewnętrz 
nych. Rcizporz:_idzenie może zawierać przepisy , 
odbiegające od przepisów rozporządzei1 Prezy
denta Rzecz;rpospolitej z dnia 22 marca 1928 r . 
o postępO\vaniu actministracyjnym (Dz. U . R. P. 
'.\:r. :1(), poz. 341) i o postępowaniu przymuso
wym w administracji (Dz. U. H. P. Nr. 36, 
poz. :H2).· 

Art. 20. 

Decyzja. zarządzająca zahezpieczeuic pu-
1..łicznt• albo ustanawiająca zarząd przymusowy. 
·wskazywać będzie cel zabezpiec?enia oraz za
win:ić ht;<lzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Art. 2 L 

D(·cyzja w spniwie publicznego zabezpic
cz(·11ia mieni!ol , wyd.ana na błędnej podstawie 
fakt:vcznej Juh prawnej. może h~'Ć w ciągu 6 mie · 
sięcy od daty wydania z urzędu uchylona albo 
zmieniona zarówno przez władzę, która ją wy
<hiła , jak też w drod7-e nadzoru służbowego 
przez władzę przełożoną, choćby na mocy lakieJ 
d1·c~-zji strony lub inne osoby nab~·ły prawa. 

Po upłvwie H miesięcy od dały wydania de
cyzji stosuje się a1-t. 95 oraz 99 i nast. rozporz:1 -
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o postępo
w~1niu adm in istmc~·jnym. 

Art. 22. 

Odwołanie od decyzji w sprawie publiczne
go zabezpieczenia 1i1ienia nie wstrzymuje jej wy 
konania _ 

DZIAL Ili. 

ZARZĄD PRZYMUSOWY. 

Art. 2:-ł, 

\Vładza likwidacyjna może w inleresit• pu
l,licznvm albo też w interesie właściciela ustano
wie Żarz.ł<l przymusowy nieruchomości lub 
przedsiębiorstwa, podlegających zabezpieczeniu. 
n1chorności zaś może wzhić w swoje posiadanie 
albo oddać je na przechowanie do składów pu
blicznych lub osobom trzecim . Zarząd przymu
sowy rozciąga się na przynależności nierucho
mości luh przedsiębiorstwa. 

Art. 24 . 

Z,irząd przymusowy ohejmu_je czynnośd 
zwykłego zarządu, zwłaszcza czynności potrzeb
ne do odnalezienia i ochrony oraz prawidłowe
go i odpowiadającego intrrPsowi publicznemu 
uż:vtkowania. 

Art. 25. 

l. :\ad nieruchomością, pozostającą pod 
zarządem przymusowym rrn podstawie niniej 
szego rozporządzenia, nie można ustanowić 
przy1'rnsowego zarządu na podstawie art. 758 
i nast. Kod. Post. Cyw ., a zarząd przymusowy 
już istniejący w chwili ustanowienia zarządu . 
prz:vmusowego na podstawie niniejszego rozpo
rz:1dzenia będzie niezwłocznit- uchylony. 

2. Przepis ustępu 1 nit· narusza prawa wie
,z~-ciela <lo zajęcia i egzekucji z czystego dochO·· 
du nieruchomości , pozostającej pod przymuso
wym zarządem na podstawie niniejsze.go rozpo
rzi1dzenia. 

Art . 26. 

I. \Vładza, która ustanowiła zarząd przy
musowy. jest władzą nadzorczą zarządcy. 

2. u rzqd, instytucja lub przedsiębiorstwo 
państwowe. którym na podstawie art. 18 zostało 
powierzone wyznaczanie i odwoływanie zarząd-
ców, .iest ich władzą nadzorczą. . 

:1. \Vładza uprawniona do przedstawiania 
wniosku o wyznaczenie i odwołanie zarządcy 
(art. 18) sprawuje nadzór nad cPlowośchi gospo 
ciarki w zakładziP. 

Art. 27. 
I 

O ile przepisy rozporzqdzeniu niniejszego 
lub wydanych na jego podstawie rozporzą
dzeń· nie stano·wią inaczej, jak również , o ile 
z celu zabezpieczenia publicznego nie wynika · 
co innego, do za rzwh1 przymusowego stosuje' sit: 
odpowiednio przepisy ar!. 707 - 774. 777- 780. 
787 i 788 Kod . Posl .. Cyw. 

Art. 28. 

.\Vpłaly z tytułu wierzytelności, związanych 
z nieruchomością lub przedsiębiorstwem, pozo
stającymi pod zarządem przymusowym, można 
dokonywać tylko rlo rąk zarządcy przymusowe
go; wpłaty dokonane z naruszeniem tego przepi
s u s~1 z mo~~· samego prawa nieważne. 

Art. 29. 

1. Czysty . dochód z nieruchomości luh 
przedsiębiorstwa. nad którymi ustanowiollo za
rz~1d przymusowy, wyplacH sii: wła-;cicielowi luh 
jl'go pełnomocnikowi. 

2~ Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przy 
i,adku zabezpieczenia mienia nieprzyjacielskie
go lub podlegaj:1cego przepadkowi z tytułu prze
stępstwa. 

Arl. ~łO. 

I. Zarządca przymusdwy może w~·dzierża
wiać lub oddawać w administrację poręczając:1 
f;ospodarstwo rolne o powierzchni nie przekra
ciającej 50 ha użytków rolnych lub mienie, któ
rego wartość w dniu 1 września 1939 r. nie prze 
w~·ższała 50.000 zł. , tylko nn czas do 2 lat ·1 tyl
ko za zezwoleniem powiatowej władzy admini · 
stracji ogćilnej. 

I 



Dziennik Ustaw Nr 2 - . 29 Poz. 11 

2. Inne mienie zarządca może wydzierża 
wi<': tul) oddać w administrację ·poręczającą tył· 
ko za zezwolt·uiem wojewódzkici władz_v likwi 
dac:vjnej. 

Art. :n . 
1. Za zezwoleniem Ministra Likwidacji 

zgodq właściciela. zarządca przymusowy może 
mienie sprzt>d:i{'. , zamienić, -zastawić lub ob
ciążyć. 

2. Zgoda właściciela nit' jest poi rzt'bna: 
a) jeżeli chodzi o mienił'. które z m ocy pra

wa podlega likwidacji na podsbrn;i(' 
przepisów o likwidacji mienia nieprzy 
jaciels kiego, albo 

h) jeżeli chodzi o obci:tżenie mienia dla 
uzyskania śrnclków obrotowych, nie 
zbędnych . do użytkowania mienia zgod · 
lllP z zasadami prnwidłowej gospodarki 

.-\rl. :{2. 

I. Zar:r.ądcą przymusowym może lwć ohv
watel polski. nieskazitelnego charakteru, zdolny 
do działar1 prawnych. albo osoba prawna. którt'j 
siedziba znajduje się mi obszarze Hzt'czypospo -
1 ih'j Polskiej. 

2. Zarządcą przymusowym może hy{: wła
ściciel zabezpieczonego mie nia . jeżeli odpowia -
da warunkom wymienionym w ust. 1. 

Arl. ;~;J. 

I. Zarządca l)rzymusow_\· jl' .o.;I 11w:1żan.,- za 
nsoh~. wykonywuj,!('l\ czynności zlecone w za 
krcsit· · zarządu państwowego i na podstawie art. 
W2 Kod. Kar. podlega karom przewidzianym 
w rozdz. XII Kod . Kar. za przewi!lzian P w tym 
rozdziale przestępstwa. 

2. .lefrli zarząrlct1 przym~so~.v:vm jt'st oso
ha prawna. przepis ustępu 1 stosuje się do oso
by. która z jPj ramiPni:'l wykon~·wa cz-'·nności 
znrządu przymusowego. 

Arl. :1-L 

Zarn1dca przymusowy. a jeżeli jest nim 
osoba prnwna . Io osoba , wyknnywująra z jej ra 
mi e nia tzynno~ci z,irzqdu przymusowego. ko 
r;,~·sta z ochron:v prawnej przl'widzianej dla 
11 r1,i:dników w rozdział(• XXI Kod. Kar . 

Art. :fa 

Za rz:idca przy lll LISOW_\' otrzymujt' w~·nagro
dzenif' wedłą~ norm ustalonych prz<'Z \hnistrn 
I. ik wida<'ji . 

Kosz ly za r ządu 
ndwzpi(•rzonl' mienie. 

µ rzvm US O W('''O . ,., 

.-\rl. ;-n . 
1. Zarządca przymusow~· odpowiada za 

szkody. któn· wyrządził włrlścicielowi mii>nia 
luh innym osobom wt• rlług przPpisów praw;, 
prywatnego. 

'.l . Skarb Pa 11stw.1 odpowiada sol id:'i tni(' za 
!->lkody wyrządzorw przez zarz:trlC<,'. przymuso-

wego tylko wówczas. gdy ustanowi e nie z:u2c1du 
przymusowego lub wyznaczeniP zarz:1dcy nast[! 
piło z naruszenil:'111 prz.cvis{iw prawa , a lho jeżeli 
szkoda powstała skutkiem rnżqcego braku nad 

' zoru zp strony powołanej do t.ego władzy. 

:{. Ponadto ~linister Likwidacji może we
dług swego uzna11i~1 przyznać w porozumieniu 
z 1\Hilistrem Skarbu właścicielowi mi~mia wvna . 
grodzenif' za szkoct~· wyrządzone przf'z zarz~dCl'. 
('rzymusowego Z<' w~półudziałPrn urzęrl!1ików 
pai'1stwnw~Th. 

DZL\ł. I\'. 

PRZEPISY KARNE. 

.\rt. :~8. 

1. Kto cde1n udaremnienia publicznego 
zahezpiecZ('llia mienia · usuwa , uszkadza . uk,:v
wa , zbywa lub ohci:1ż:i mir-nie zahezpieczone h;J, 
zagrożone zabczpieczPniem lub zmniejsza jego 
wartos{· luh dochodowośi:, podlega karzt wi1: 
zienia alho karze więzienia doż.vwot11iego. a w 
prz~·p:.idku szczcg61ni(• ci!,'zkim - karzf· śmier·ci . 

·> Tym samym karom podlega. kto cckm 
udan•mnicnia publicznego załwzp{cczenia mi<' 
nia lub celem obejścia przt>pisów rozporzwlzP 
nia ninicjszt>go : 

11 podrabia lub przr-rahia dokunwnt alho 
podrobionego lub przerobionego doku
menlu z:1 nui1'nt_\·cznv używa. nlho 

'.ł) dokument lub inny przedn.1iol. mogqcy 
służyć za dowód . niszczv. uszkadza I u h 
nkr~' WH. alim · 

:{) zaciąga pozorne znhowi,izania luli za
Wll' l'a pozorne umowy. 

.\rt. :·m. 
Kto cdt'm udaremnienia publicznego zabez

pieczenia mienia lub r elem ohPjśc ia prze1)is6w 
rozporz:1dze11 ia niniejszego: 

1 J skłatlajqc wła<lzy zeznani<' lub w~'Jasmp
nie. podajP niP1Jrnwcl~ lub zataja praw~ 
dt: . alhn 

2 ) udziela lub ohiecu.i<' 1idzielić korzy.~c-i 
majątkowej lub osobistej urzędnikowi 
albo imwj osobie. aby skłoni{- urzędnikn 
do nart1sz1'nia ohowi:1zk11 służhow1•go. 
a łbu 

:·l i uż~·wa przemocy. grożh~· . podstępu w Ct'

lu wywarcia wpływu na rozslrzyguięcie 
urzędnika, podlega karze więziPniu. albo 
ka rzl' więzienia <loż\wo_tnil' g< l, a w przy 
padku szczt>gólnie ciężkim - karz(' 
śmic·rci . 

.-\rt. -W. 

Klo czyni przygotowania do' popPłnienia 
przestępstwa określonego w a rt. :J8 l11b :m. albo 
klo w edu popelniPnia przestępstwa okrPślonP 
go w art. :i8 lub :m wchodzi w porozumieniP 
z innymi osobami, podlega karze więzipnia do 
lal IU nl,J11 lrnne wiE;zieni.1. 

• 
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Art. 41. 

1. .leżeli spniwca przestqpsl.wa określone
gn w art. ~}8 luh :19 działał w chęci osiągnięcia 

dla siebie lub innej osoby korzy.ści majątkowej. 

~~Jd, obok kary przepisanej w art. :18 lub 39, wy
mierza ~rzywnę w wysokości nie mniejsw j od 
osiągnit;kj luh spodziewanej korzyści maj:tl
kowej. 

2. Jeżeli sprawca działał z rażącej ch<;ci 
zysku. sąd może orzt•c ·przepad(•k całego 111ająt · 
kl, spra W'cy. 

:-ł. .Jeżeli sprawca jest właścicielem mienia , . 
podlegającego zal>czpieczeniu, albo działał za 
wiedzą właściciela, sqd może orzec przepadek 
ll'go mienia. 

Art. 42. 

E.lo, zajmując się 1w podstawie przcp1sow 
ruzporządzcnia niniejszego sprawami majątko 
wymi imwj osoby, działa na jej szkodę, podle~a 
karzP · więzienia do lal 10. 

Arl. 4:1. 

1. Kto nie dopełnia obowiązku zgłoszenia 
mienia, ulegającego zabezpieczeniu publiczne
mu, podlega karZl' więzienia do lat 5 -lub aresztu . 

2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, pod
le~a karze aresztu lub grzywny. 

DZIAL \'. 

PUZEPISY WPROWADZA.IĄCE i KOŃCOWE. 

Art. 44. 

I. Oo czasu zorganizowanfo władz likwi
dacyjnych. oznaczonych w rozporządzeniu ni
nieJsz:vm, każda władza miejscowa sprawująca 
administrację ogólną, jest uprawniona do wyda- .. 
wania tymczasowych zarządze11 w zakresie 
uprawnid1 władz likwidacyjnych . 

2. Po zórganizowani u władz likwidacyj
nych właściwa władza likwidacyjna wyda de
cyzję o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu tym
czasowego zarządzenia przewidżianego w usti:
pi<' 1. 

Art 45. 

\\'ykonanie rozporządzenia nmu~Jszego po
mem się Ministrowi Likwidacji, a do czasu 
utworzenia Ministerstwa Likwidacji - upraw

. ni Pnia jego należą do Prezesa Rad~- Ministrów. 

Arl. -Hi . 

Hozporz:1dzenie niniejsze wchodzi '" życie: 
na obszarzt' Rzeczypuspolilej, uwolnionym od 
okupacji -- z dniem ogłoszeni!l, na pozostałym 
.obszurzt' -,- w miarę uwalniania go od okupacji. 

Za dzie11 uwolnienia obszaru wojewóditwa 
od okupacji uważa się dzier1, w którym wojewo
da ogłosił w dzienniku wojewbdzkim o podjęciu 
przez siehi<' jawnt>j działalności urzędowej. 

Dt>legal na Kraj - Wicepremifr : Ktonoiv.ski 

\linistrowit' clla spraw Kraju · Wnlkowicz 
Tra.1iyutt 
Opolski 
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ROZPORZĄDZENIE KRA,JOWE.T RADY MINISTRÓW 

z dnia 1 sierpnia 1944 r. 

o utworzeniu wo,iewódzkich biur HkwidacyJnych. 

:\'a podstawie art. 7 dekretu Prezvdenta 
Hzeczypo,spolilej z 'dnia 26 k wirtniu 1944 r 
o t~·mczasowej organizacji władz na terytorium 
l~zeczypospolitej (Dz. L R. P. cz. JII !lir. 1. 
poz. 1) zarządfa si~ co nustępuje: 

Art. 1. 

Sprawy likwidacji skutków wojny włqcza 

Sli'. dO zakresu działania wojewodów stosownie 
do postanowieri rozporządzenia niniejszego. 

Dla załatwienia tych spraw tworzy się w 
ramach urzędów wojewódzkich, wojew6dzkie 
biura likwidacyjne. 

Art. 2. 

:-.a czele wojewódzkiego hiurn likwidacyj
tH-go slui wojewoda: fachowym kierownikiem. 
hiuni jest wojewódzki komisarz likwidacyjny. 
jnko zastępcn wojewody. 

Art. 3. 

Właściwość wojewódzkiego biura likwida
cyjnego obejmuje obszar danego wojew6dztwa. 
Do zakresu działania biura należy: 

a) ujęcie i zabezpieczeni~ mienia nieprzyja
cielskiego, opuszczonego oraz innego 
mienia na zasadzie szczególnych przepi
sów prawnych, 

h) · zarządzanie mieniem podlegającym li
kwidacji, opuszczonym i innym, na za
sadzie szczególnych przepisów praw
nych, mianowanie zarządców i nadzór 
nad nimi. 

c) przepmwadzenie likwidacji mienia nie
przyjacielskiego,· 

<I) czynności z zakresu uporządkowania sto
•) sunk6w majątkowych naruszonych skut

kiem działm'i okupanta w okresie wojny, 
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e) przejmowanie na rzecz Skarbu Pa.ństwa 
w drodze spadkohrania mienia bezdzie
dzkzneg<,, ' 

n rozporządzanie mieniem przejętym w ra
mach właściwości Ministra Likwidacji 
na rzecz Skarbu Pa'ństwa. 

g) rejestracja i ustalenie szkód . wojennych, 

h) przeprowadzenie odszkodowań obywa- · 
leli polskich w ramach phrnu ogólnego .. 

i) załatwianit' innych spraw. zkconyc h 
przez Ministra Likwidacji, 

j) współdziałanie z innymi władzami i urz~-· 
dami w sprawach. związanych z likwi 
dacją skutków wojny, a należących do 
zakresu działania tych włndz. 

Art. 4. 

\,V sprawach na leżących miejscowo do wła . 
ściwości dwóch luh więcej wojewódzkich biur 
likwidacyjnych ~1inister Likwidacji wyznaczy 
właściwe biuro. o ile nie załatwi sprawy we 
własnym zakresit'. Nadto sprawy uznane za 
s2.czt!gólnie ważne mogą być wyłączane z właśc i 
wości wojewódzkich biur likwidacyjnych i za 
łatwiane we własnym zakresie przez '.'A'inistra 
Likwidacji. · 

. .\rt. 5. 

W ojewódzkic biuru. lik widacy jnc podlegają 
Ministrowi Likwidacj i. kt{u·y sprawuj(· nad ni 
mi nadzór fachowy i służbowy oraz; ustala wy
tyezne polityki likwidacyjnej. 

Art. 11. 

.-\ rt. 7. 
Na szczeblu 1-szej instancji wojewód.zkic 

biura likwidacyjne działaj:1 prz:ez władze admi
nistracji ogólnej. 

Nadto Minister Likwidacji może w . poroztl · 
mieniu z ~inistrem . Spraw \\'ewnętrznych two
rz:yć dla części obszaru województwa ekspozy
tury wojewódzkiego biura likwidacyjnego, usta
lając ich właściwość: rzeczow11 i miejscmvą . 

:\rl. 8. 

L'rzędnic~· wojewódzkich hiur likwidacyj-
1 nych z; wyjątkit>m urzędntków kancelaryjnych 
są urzędnikami fachowymi w rozumieniu prze
pisów art. :{a rozporządzenia Prezydenta RZ<' 
czypospolitej z; dnia 19 stycznia IH28 r. o organi
zacji i zakrE>sie działania władz administracji 
ogólnej (l>z. U. H. P. z rn:{t> r. :'\r. 80, poz. 555) 

Art. \I. 

z. zastrzeżeuiem zmian wynikających z prze
pisów n'iniejszego rozporządzenia stosuje si(;'. do 
wojewódzkich bilU' likwidacyjnych przepisy roz 
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
19 stycznia 1928 r. o nrl-{anizacji i zakresie cizia -

1 łania v,·ładz administracji ogólnej (Dz. L'. R. P . 
z 19:-lH r. ~r. 80, poz. 555). 

Art. lO . 

.\\ry knnanit' rozporzt}dze nia . m111c,1szego po 
rncz:a sic; Ministrnwi Likwidacji w porozumieniu 
z :\t in isl rf'm Spraw \V t'wnętrznych. a d o czasu 
ulworzenia ~linisterstwa Likwidacji upraw
nienia Ministra Likwidacji należą do Prezesa 
Rady ~1inistrów. 

Arl. 11. 

\Vo.iewódzkit' biura likwidacyjne dzielą się Rozporzijdzen'ie ni1iiejszt' wchodzi w życ-it': 
na wydziały. któi·ych ilość ł zakres działania na ol~sza rzc Hzt'c~ypospu~j, uwolnion~·m ofl 
ustala dla poszczególnych biur Minister Likwi- okupacji - z dniem ogłoszenia. na pozostałym 
dacji w porozumieniu z Ministrem Spraw \,\Tp . obszarze - w miarę uwalniania go od okupacji. 
wnęlrznych. Za dzie 11 ui,imlnienia obszaru województwa od 

:'J'adto prz:y wojewódzkich biurach likwida - okupacji uważa się dr.ień, w który m wojewoda 
c ~·jnych czynn~, jest wojewódzki komitet likwi- ogłosił w dzit'nniku wojewi'Jdzkim o podjęciu 
dacyjn~- oraz wojewbdzki sąd rt>slytucyjny. przez sil'bic jnwnej rlzinłalności urzędowej. 

Delegat na Kraj - \Vicepremier: Klonowski 
~inistrowiP dla spraw Krnju . Walkowicz 

Tra,ugutt 
Opoh,ki 
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BOZPORZ,\DZENIE TYMCZASOWE KRA.IOWE.J UADY MINJSTR()W 

' " 
z rłn ia 1 sierpnia 1H44 r . 

Q pod,ięciu ezynności urz~dowycb . w s~downictwie. 
.:--.,_, pndslawic art. 7 dekretu Prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 2fi k wielnia 1 IH-1 r. 
o tymczasowej o_rganizacji ,vładz nn terytorium 
Hzeczypospolitcj (Dz. l:. R. P. cz. III Nr. 1, 
poz. 1) zarz,1clza sit; co naslc:puje : 

Art. 1. 

1. Przepisy rozporz1idze11ia ninie jszego do
tyczq sqclów powszechnych, sąclf>w prac~-. pro-

kurałur przy sądach powsz:Pchnych. si:dzii'1w 
lychże s:1dów. prokuratorów. asesorów i apli. 
Jrnntów s:~dowych oraz komorników. 

2. · Do urz~dników sekn·tariatów i innych 
funkc jciua riuszów sr1dowych i prokuratorskich 
stosuje sii,: przepisy rozporz:1dzPnia tymezasowl' 
go K ra jowt•j Had~, \-linistn'iw z dnia ;3 maja 
1 B44 r. o powołaniu do służby funkcjonariuszów 
J!ar'1slwowych (Dz. U. H. P. cz. lit \'r. 1, poz. 4 ). 

• 
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:-1. O ile z rozporządzenia niniejszego co 
inrwgo n ie ,vynika, należy rozumieć przez sę 
dziów -ti1kże prezesów i wiceprezesów, a przez 
prokuratoróv,, - także Pierwszego Prokuratom 
Sądu 1\iajw~·:i,szego. wiceprokuratorów i podpro
kuratorów. 

4. Przepisy niniejszego rozporządzenia do
tycz11 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
o tylt> tylko, o ile zawierają ,,·yrnźne w t~-m 
wzglt~<lzie postanowienia. 

Art. 2. 

Przepisy i zarządzenia , wydane przez oku
pant:1 w zakresie ustro_ju sądów i urzędów wy
mian, sprawiedliwości , są uchylmw: moc praw
na przepisów polskich, uchylonych luh zmienio-
11:vch przez okupanta, jest przywrócom1. 

Art. 3. 

I. l ; tworzone przez okupanta sqdy i urzt: 
dy wymiaru sprawiedliwości przestają . istnieć. 

Akta, księgi urzędowe, dokumenty, fundu
sze i dowody rzeczowe,. znajdujące się w Sil

ciach i urzędach w\y1uiaru sprawiedliwości po
wołanych przez okupanta. przejmują właściwe 
sądy i urzędy wymiaru sprawiedliwości. 

'.!. Sądy i urzędy wymiaru sprawiedliwości , 
klórP były czynnt' w dniu 31 sierpnia 19;~9 i· .. 
podej1Ju1 swt' czynności w siedzibach i granicach 
okręgów z dnia 31 sierpnia rn:~~) r. w terminach 
oznaczonych rozporządzcnierp Ministra SprH
wiedliwości. 

:1. .Jednakże na obszarach nazwanych 
przez okupanta · dystryktami : warszawskim, kra 
kowskim. lubelskim i radomskim sądy i urzędy 
wymiaru 'Sprawiedliwości podejmą swe cz:ynn~
ści z dniem wejścia w życie rozporządzema nr-. 
niejszego w sic-dzibach i granicach okręgciw są
dów polskich uruchomionych przez okupanta 
i czynnvch ,,.,. dniu ustania okupacji. 

· Sąd Apelacyjny w Radomiu p.rzeslaje ist · 
nieć, a czynności · jegu przejmują właściwe sqdy 
apelacyjne. 

Art. 4 . 

1. .Jeżeli Minister Sprawiedliwości nie po
woł.-1 rlo objęcia kie rownictwa sądu luh prokuni 
tury prezesl,) lub prokuratora. który zajmował y1 
stanowisko w dniu ;31 sierpnia 1939 r. , to pow1e 
rzv l vmczasowe kierownictwo sądu wicepreze
s,;wi ·albo sędziemu, a prokuratury - wicepro -
kuratorowi lub podprokuratorowi luh sędziemu 
(('go samego lub inneg~ równorzędnego lub wyi.
szcgo sądu , luh prezesowi albo prokur:atorowi 
innego równorzędnego sądu. 

2. Uprawnienia powyższe wykonywa ·w 
stosunku do kierowników sądów grodzkich oraz 
przewodniczących sądów pracy kierownik wła 
~ciwego sądu okręgowego. 

Art. !;. 

1. Mtnister Sprawiedliwości powierzy tym
, czasowe kierownictwo Sądu Najwyższego preze
sowi Jul, sędziemu tf'~oź Sqdu. jeżeli Prezyd1•nt 

Rzeczypospolitej w chwili podjęcia czynnosci 
przez Sąd Najwyższy nie powoła Pinwszego 
Pn~1:esa do objęcia kierownictwa. 

2. Z c.h wiłą podjęcia czynności przez Sąd 
Najwyższy . kierownictwo izby lego Sądu obej
mie powołany cło tego przez ~,[inislra Sprawie 
dliwości prezes Sądu Najwyższego ; l\linister 
możt• powierz~·ć rymczasowe kierownictwo izby. 
zamiast pn•zesowi. sędziemu S,idu !\ajwyższego . 

Art. li . 

1. Dokonane przez 9kupanla mianowania 
s ~dzi6w i prokuratorów oraz asesorów sądo
,vych trac,i moc i pozbawione S~l skutków pr,aw-
11ych w zakresie stosunku służbowego do Pań
st wa: jednakże wymienione osoby mają ohowią - , 
zd, zabezpieczenia akt i mienia powierzon~:ch 
ich pieczy do czasu zwolnienia ich od tego oho
wi:tzku pnez władze polskit'. 

2. Mianowanie aplikantów sądowych . do . 
k~mane w czasie okupacji przez kierowników 
Sądów Apelacyjnych w \Varszawie, Krakowie. 
Lubl inie- i Badomiu, pozostają w mocy. 

Art. 7. 

1. SE,'.dżja i prokurator, czy. rrny w s1idow11i
ctwiP polskim w dniu :-ł I sierpnia I 11;39 r. , oho
wiązan~· jest w ciągu 7 dni od dat~·. gdy to sta
nie sii: _dla niego możliwe, dokonać: zgłoszenia 
na piśmie do Ministra Sprawiedliwości oraz do 
kierownika sądu lub prokuratury, w których 
hył zatrudniony w dniu :Jl sierpnia H)39 r. , z po
daniem swego miejsca pobytu oraz ze szczegóło
wym (H'ZPdslawieniem przebiegu swt~go życia po 
dniu :11 sierpnia 19/N r. .JeżPli wvmieniony s,td 
l u!J prok urn tltra nie s:! uruchom io.nc. zgłoszenie 
do kierownika sądu lub prokuratury nastąpić 
powinno niezwłocznie po ich uruchomieniu. 

2. Sędzia grodzki, przewodniczący i za
stępca przewodniczącego sądu pracy zgłasza si~ 
do Ministra Sprawiedliwości oraz do kierownika 
wfościwego sądu okręgowego. · 

3. Prezes Rady Ministrów określi tryb 
i termin dokonania zgłoszenia przez sędziów 
i prokuratorów, pełniących cz~'111UJ służhE,'. woj
skowr1. -

Art. R. 

I. Zgłaszający si«~ obejmie swe czynności 
na podstawie powołania go przez kierownika 
właściwego sądu lub prokuratury (art. 4 i 5) . KiP
rownik nie dopuści zgłaszającego się do podj<:
cia czynności. jeśli doszło dó jego wiadomości , 
:i.e zgłaszający się po dniu ;H sierpnia 1939 r. do
puścił siE,; czynu uwłaczaj~cego godności piasto
wanego stanowiska lub zachował si~ w sposóll 
sprzeczny z obowiqzkami oh~·watela polskiego 

2. Sędziów grodzkich i zastępców prze
wddniczących Sljdów pracy powoła kierownik 
s:1ch1 okr~gowego. 

Art. 9. 

1. Powoła ny powinien rozpocząć urz~do 
wanie w ciągu dni 7 po dniu doręczenia mu pis
ma /wotującego . 
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2. Powołany powinien być na żądanit· 

whidzy powołującej niezwłocznie zwolniony 
z in11ej pa,'Istwowej _ służby cywilnej, służby sa
morządowej i ze stosunku wypływająct'go 
z umowy o pract;'. ; jeżeli był wpisany na listt: 
adwokatów, uważany będzie za skreślonego z li
st~· adwokatów z upływem rłni i po doręczt'niu 
mu pisma powołującego. 

Arl. 10. 

~i.eusprawiedliwiorw zanicchanit· zgłosz<'-
11ia . przewidzianego W art. I niniejszego rozpo
rządzenia . jak rówmez nieuspra wiC'.rlliwiona 
zwłoka w rozpoczęciu urzędowania (arl. 9) po
ciąga za sohq zwolnienie Zt' służbv ze skutkami, 
przewidzianymi w art. 1 rn praw~ o ustroju są
dów powszechnych. chyba żt> sędzia lub proku 
rator za zgodą \1inistra Sprawiedliwości przC' 
szC'dł cio innego działu służh~· par1slwówej. 

. .\rt. 1 l. 

I. Sęrlziowfe i l)rokuratorzy czynni w 
c hwili ustania okupacji w st}df1ch i prokuratu
rach, wymienionych w art. 3 ust. 3 zd. I rozpo 
rządzenia niniejszego, 11ż do dalszego wrz~d7.P--
11ia :\1inistrn Sprawiedliwośd p<>łnią nadal sw,, 
C'zynności w tych samych sądach lub prokuratu 
rach, jeżeli w dniu 31 sierpnia 1939 r. byli pol 
skimi sędziami lub prokuraton~mi, choćb) 
w dniu tym byli sędziami lub prokuratorami 
w innych sądach lub prokuralurad1. o ile wf' 

dłng przep,sow prawa o ustroju s:1dów po
wszechnych mogli by(: do danego sądu luh da
nej prokuratury delegowani; nie mają jednak 
prawa do należności z tytułu del egacji . 

2. Kierownik · sądu lub prokuratury możf' 
w ciągu trzech mief-ięcy od dnia wejścia w życie 
rozporządzeni~, niniejszego :l.llwiesić ,,.. czynno
ściach służbowych sędziego lub prokuratora, 
o którym mowa w ust. 1 nm1eJszego artykułu. 
jeżeli uzna I.o za wskazane z<' względu nu zacho 
wanie się s(.'.dziego lub prokuratora w czasie 
nkupa,cji : prawo to w stosunku do sędzichv 
grodzkich. prze ,vodniczących i zastępców przc·
wodniczących sądow prac~, służy kierownikowj 
sądu okręgowego. 

. .\rl. 12. 

O 11iedup11szczt>niu sc:dziego luh prokuralor:1 
do ol,jęcia stanowiskii (art. 8 ust. 1) oraz o za 
wieszi>niu ,v czynnościach (art. 11 11st. 2) kie 
rownik s:-,du lub prokuratury niezwłocznie za 
wiadamia \1inistrn Sprawiedliwości z podanif'm 
przyczyn~· nic•clopuszczenia luh zawies7.«- nia . 

Art. n. 
l. St;dzi.i luli prokurator. którego nie po 

wołano do ,ohkc'ia nynności w ciągu () miesiQcy 
od uruchomienia s:1du , w klór~·m hył s~dzią luh 
prokuratorem w dniu :H sierpnia 193!) r. lub od 
dnia nadesłania zgtoszniia Ministrowi Spra_wi«·· 
<lliwości. jeś li zgłoszt•nit' nash1piło po urucho
mieniu w~·mirnionego s:tdu, lub od Z,l\vicszenia 
w cz~· nnościac lt (ad. 11 ust . '.! i nrt. 1-1 ust. 2) 

33 . Poz. 13 

może żądać przeniesienia go ,v sian· spoczynku. 
jeżeli nie wszczęto przeciwko niemu postępowa 
nia karnego lub dyscyplinarnego . 

2. W przypadku przewidzianym w art. f> 
11st . I ·urniejszcgo rozporzłidzenia Pierwsz~· ·Pre 
zes Sądu l'iajw~·ższego je ·t przen iesion~· w stan 
spoczynku. 

Art. 14. 
I. \Vł~1<łzu mia nując<1 możl' przenosi(: s~ . 

dziego bez jego zgody do innego sądu równo
rzędnego I uh wyższego. a prezesa luh wiceprP 
zesa także na stanowisko sędziego innego sądu 
równorzędnego luh wvższego aJbo rozwiązać 
z nim stosunek służh,;wv ze skutkiem natvch 
minstowym z zachowani~m nabytych praw 1:nu~
rytalnych; prókuratora można przenosić na sta
nowisko wiceprok u ratom w i111wj równorz~dn(•j 
prokuraturz<>. 

2. ,rinister Sprawiedliwości może zawit>sić 
w urzędowaniu kierownika sądu i prokuratur\', 

· sęcizicgo i prokuratora . 
~- Lprawnienia powyższe władzy mianu

jącej i :\łinistra Sprawiedliwości ustają w sto
sunku do poszczególnego sędziego lub prokura 
tora z upływem jednego roku od dnia. w któryin 
1:adesłał 011 pisemne zgłoszenif' :\1inislrowi Spni
wi<>dliwości w myśl art. i ninit>,jszPgo rozporzi1 -
cizenia. 

Art. lfi. 

I . S tanowiska służhow<' s~dziów i proku
rnto1·ów, którzy niC' zgłosili si«: (art. i), h~d:1 
w miarę potrzeby obsadzane. 

2. Z osobami, zgłaszającymi sit: po ohsa · 
dzeniu stanowiska zajmowanego przez ni1' 
w dniu :H sierpnia 1939 r .. o ile ich niezgłoszP 
nit• nie pociągnie za sobą zwolnienia ze służhy . 
należy posłl1pić stosownie do art. 1-ł- ninit'jszegn 
rozporząd1.enia. 

-Art. jo. 

Do .i~eson'iw i nplikantów s:1dow~=c1t. ko
morników ornz kh stanowisk służbowych przf' . 
pisy arl. 7 - 15 rozporzq tlzPnia niniejsz<•go sto
: uj:1 się odpowiPdnio. 

Art. li . 

}I inister Sprawiedl i woś<'i 1111·,ze pn woła(· 
t'111erytnwa1wgo sędziego luh prokuratora -do 
ohję_cia stanowiska sędziego 11.,h prokuratora 
w sądzi<> równorzędnym lub wyższym niż Lt>11 , 
w którym emeryt ostatnio zajmowuł stanowisko. 
Odmov.·a przyjęcia stanowiska, jeżeli nit' zacho
dzą warunki przewidziane w art. 108 lit. a) i h) 
prnwa o ustroju sądów powszechn~·ch, pociąga 
za sohą utrntę prawa pohi(•rani:1 uposażenia 
emt'fvlalnego na czas do ukończf'nia lat 1m. co 
jcdm;k nit' ma wpł~· wu . 11a · prawo rodziny C'mf'
ryta do zallpalrzt•11ia w raził' -wczt•śnit~jszPj jl'go 
ś111 icrci . 

A1't. 18. 

Przepisy arl. 21 i 22 rozporz:1dzenia tvm 
C'Z.tSO\YPgo K rajuw1•j Bad~· :\Iinistrów z dnia :\ 
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maja HJ.U r. o powołaniu do służby funkcjom1-
riuszów pa11.stwowych (Dz; U. R. P. cz . JTI Nr. 1, 
poz. 4) majłl odpowiednie zastosowanie do sę

dziów, prokuratorów, asesorów, aplikantów 
S}}dowych i komorników. 

Arf. il H. 

J.:to naruszy obowiązek nałożony 1rn11 prze
pisem art. 6 ust. 1 roiporządzenia niniejszego 
po~JIC'ga karz(• więzienia; do lal 5, a w przypad- ! 
kach większej wagi karze więzienia luh więzie- '1 

nia dożywotniego lub karze śmierci. 

Art. 20. 

\Vykonanie rozporządzenia nmieJszego po
rucza się Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 21 . . 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w żyde : 
m1. obszurzP Rzeczypospolitej, uwolnionym od 
okupacji_ - z dniem ogłoszenia , na pozostały·m 
ohszarze - w miarę uwalniania go od okupacji. 

Za dzień' uwolnienia obszaru województwa 
od okupacji u.waża się dzień, w któryn~ wojewo
da ogłosił w dzienniku wojewódzkim o pod'kciu 
przf•z siehie jawnej działalności urzędowej. 

Deh·ga t· na Kraj - \Yi~·.eprenjier: Klonowski 

\Iinistrowit> dl:i spraw Kr'u ju: Walkow·ir.z 
Traug~dt 
Opolski 
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ROZPORZĄDZENIE TYMCZASOWE KRA.JOWE.J RADY MINISTRÓW 

z dnia l sieq.1riia 1944 r. 

O· uruchomieniu adwokatury. 

~ i1 poctsta;wie art. 7 dekretu Prezydenta 
Jheczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1944 r . 
-0 tymczasowej organizacji . władz na terytorium 
Hzeczypospolitej (Dz~ U . R. P. · cz. m Nr. 1, 
poz . 1) za rz~,dza się co następuj'e: 

Art. l. 

l. l ichylone są przepisy . prawnP wh1dz 
. okupacyjnych, dotyczące ustroju adwokatury 

oraz' wydane na ich podstawie zarządzenia, o ile. ' 
rozporządzenie niniejsze nie stanowi inaczej. 

2. Uch.vlone są również przepisy władz 

, ok u pacy jnych w przedmioc,ie prowadzenia za · 
\\ odowo spraw cudzych. 

3. Odpowiednie polskie przepisy pi·awne. 
l-tóre obowiązywały w ctniu I września 1939 r .. 
w szczególności prawo o ustroju adwokatury 
z dnia 4 maja 19:l8 r. (Dz. li. R. P. :'\r. 33, 
p0z. 289), stosowane będą ze zmianami, wynika
jr1cymi z rozporuidzenia niniejszego. 

Art. 2. 

Organa adwokatury, · LLstanowiorw przn 
wladzt' okupacyjne, są rozwiązane. 

Art. 3. 

Zw<>łani<' walnych zgronrndzeń izb adwo
kackich zarządzi Minister Sprawiedliwosci. Do 
czasu zwołania walnych zgromadze11 uprawni~ 
uia ich. oznaczone w ;1rt. 12 ust. 1 lit. c) i e) 
prawo o ustroju adwokatury służą \Vydziałowj 
\\."ykonawczemu Naczelne.i Rady Adwokackiej, 
który też powołuje na ten okres komisje rewi
zyjne izb, uprawnienia zaś przewidziane w tym
że artykule. ust. l lit. d) służą okręgowym ra 
dom adwokackim. 

Art. 4. 

Aż do czasu, który oznaczy Minister Spra
wiedliwości . po zasięgnięciu opinji Naczelnej Ra-
dy Adwokackfej: · · 

I. w skład ;\aczelnej R~1d~· . .\rlwokackjeJ 
wchodzą członkov,rie : 

a) powołani przez Prezydenta Rzeczypos 
politej w liczbie dziewięciu zamiast dwu-· 
nashi , 

b) wybrani przez walne zg1·omadzeuia izb 
a<l\Vokackich po jednym w zamian 
lrzech z każdej izby, 

c) przybrani w liczbie sześciu przez człon
ków Rady, wymienionych pod lit. n) (b); 

2. liczbę członków poszczególnych okręgo
'\\ych rad adwokackich i sądów dyscyplinarnye~1 
oznacza \Vydział Wykonawczy Naczelnej Ra<ly 
Adwokackiej . 

Art. 5. 

I . Pierwsze · po wejściu w życie ro,zp.orzą· 
dzenia niniejszeg,o organa samorządu adwokac
ki ego będą ulw<:>rzonr według przepisów ust. 
2 - 8. 

2. Minister Sprawiedliwości powoła dzie
więciu · członków Naczelnęj Rady Adwokac
kiej-spośród adwokatów, którzy kiedykolwiek 
byli członkami Naczelnej Rady Adwokackiej luh 
prezydiów okręgowych rad adwokackich, albo 
sądów dyscyplinarnyc~ i zleci jednemu z nich 
t~1mczasowe przewodnictwo do cz.isu pełneg() 
ukonstytuowania się Naczelnej Rady Adwokac
kie.i. 

:J. · Naczelna Rada Adwokacka w składzie 
powołanych dziewięciu członków, a;i do pełnegCI 
ukonstytuowania się, spełniu wszystkie funkcje. 
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swoje i \Vydziału \Vykonawczpgo. ·..i ponadto nie 
zwłocznie powoła tymcza~;owych przedsla wiciel i 
izb w Naczelnej Radzie Adwokackiej i ich za · 
stępców, po jednym od każdej izby, spośród ad 
v. okatów wpisanych na list~ dane j izby w ciniu 
1 września 193~1 r. ; przedsla w i ciele ci wchodzą 
do Naczclrn·.i Rady Adwokackiej zamiast wybrn · 
nych · przez walne zgromadzenie izb, a zasł~pc~· 
przedstawicieli zastępują ich w razif' ich niC' 
obecności na posiedzeniu Rady. 

4. Przed upływem dwóch miesi~ey od dnia 
wejścia w życit· rozporządwnia niniejszego Na · 
czelna Ra da Adwokacka w składzie członków. 
powotanych przez Ministra Sprawiedliwości . 

oraz przedstawicieli izb. powołanych przez Ra
dę, przybie rze sześciu członków i tiokona czvn . 
m;>ści , oznaczonych w art. 37 prawa o ustro j u 
adwokatury. 

5. ~aczclna Rada Adwokacka w sktadzit· 
dziewięciu członków mianowanych przez :\fini
slra Spra wie<lliwości powoła przede wszystkim 
dla każdej izhy tymczasowego dziekana oraz 
dwóch za$lępc(nv jego spośrr'id adwokatów wpi 
sm1yeh m1 li:sti: rlimt·j izby . w dniu l wrze.~n i\1 
rn89 r. 

6. T:vmczasowy dziekan korzysta z v.szel.
_kich uprawnici1 dzil·kana. a nadto spełnia do 
czasu ukonstytuowania się okręgowej rady ad- . 
wokackiej wszelkie ł'nnkcje Rady. : 

7. \'aczclna Radu Adwokacktl w pełnym 
składzie w miał:"~ nioiności przed upływem ri;k11 
od wejścia w ż;,Tic rozporządu•n iu ni nicjszt~go 
powoht pierwsze składy okręgowych rad adwo-
J..ackich i sądów dyscyplinar·nych. . 

· 8. Okręgowa rnda adwokacka J)O\Vołana 
rrzez Naczelną H.ndę Adwokacką dokona czyn . 
riości. oznaczonych . w art. '.,rn prawa o ustr~,.fu 
anwokatury. a ponadto wybie rze przedstawici e
la izby do '.\aczelnej Rady Adwokack iej oraz k 
go zaslępcę; . z chwi-lq dokona II ia tych ez,·1mo~ci 
wygasają mandaty tymczasowego dziek.ana. jego 
zastępców oraz przeds tawiciela -izby i jego zi1 -
sl1;pcy. powołan~·ch pr7.PZ Radę Naczelm1. 

Art. 6. 

. 1. .Jedna trzecia część członków Nnczdw~j 
Rady Adwokackiej. wymienionvc h w art. 5 nsl. 4 
oraz okn:gowvch rad adwokackich i sądów dy
scypl i 11H rn~-ch , w:,mien ionych w art. 5 11st. f 
u ,;ł;ipi w drod zt' losowania w dniu 1 grudni:t 
HH5 r ., dni;.:a t rzecia część -- w dniu I g1:uonia 
1\/4/i r„ wrt'szcit• oslalnia trzecia cz~ .~ć - w dniu 1 

1 grudnia H.1-17 r . Członkowie Naczelnej Rad, 
.'H_lwo_k ae~i~·i minn_ownni przez :Vfinistrn Spn; . 
·w1Nlliwosc1. u stąp1:.i w dniu I grudnia HJ-ł;'> r .. 
a na ich mil~jsce w s hwi dziewięciu członków. 
powołanych przez Prl'zydcnta Hzeczypospolitej . 

2. Do oduowit•nia składu rad okrę•~OW\"<: h 
i są<lów dyscypli11:.in1~·ch w d n iu I ;rufi'nia 

. 1!1+:) r. oraz w nnst<:pn~·m sześe i o l eci u bęch1 mia - , 
ł~- zastosow:111il' przepisy art. Hi2 ust. 4 i rn :ł 
prawa o ustroju adwokat.ur~· z tym. że ~vskaw
lll' w 11ich rlaly 1il1~g:1.i,! odpowi<'clniemu p ,·7.l'Sll · 
nit;-ci 11. 

Poz. 14 

. .\rt. ~-

Do ezłonków organó,v sa1uorządu adwo
J.ackiego, powołanych i przybranych na podsta . 
wie rozporządzenia niniejszego. nie stosujt.> si,• 
p1·zc-pisu art. fi usl. 2 prawa o ustroju młwoka
tury. 

.-\rt. 8. 

Hu•cznicy dyscyplinarni .\aczelnej Rady 
Adwokackiej nntz .okręgowych rad adwokackicI1 
mog~l być powołani przez właściwą radę w licz„ 
bie przez nią ustalonej również spoza jej składn 
sposród adwokatów posiadających kwalifikacji' 
nkrt'Ślorn• w art. 18 ust. I lit. al i hl prawa 
o ustroju adwokatury, a niesprawując~·ch man
datu do organ'u ustawowego samorz:1du adwo
kt1ck iegu. Kade m' ja rzecznika l rwa jeden rok . 
rzecznik ustępuj~.ic~· możf' być powofon~· po
nowni(• . 

:\ rl. !l. 

Orzeczenia władz okupacyjn _vch · w sp r:i . 
wach dyscyplinarnych trac:1 mew. Orzt'czeu ia 
dyscy~linarne sądó\v dyscypl in:i rnyc h . wydr1nt: 
po dum 1 września 193il r. , tudzid: orzeczenh1 1 
tyc:h sądów. których termin zaskarżenia w dacie 
lej nit: Uj'łyn:!l, mogą by<: zaskarżo1w w tnrn'i niP 
(i mh-si~t\" ud dnia uch\"lenin. stan11 wojt•1H1t•go 
na całym. ohsza rw Pa11stwa. 

Art. 10. 

Okn:gowa rada adwokacka mOŻt' w drodz,· 
w~·ją lku i z ważnych przyczyn: 

I . aplikantowi adwokackiemu .. wpisanemu 
na lisic; przed dniem l września rn:>,~) r .. 
skrócić aplikac,ię fi okres czas11 n ie dłuż
szv od 1 roku. je;Jj <'Ona,imniej w takim 
ok l'C'SiC' nie m6gł on wykon:vw;i ć c.zv llfl<l 

~ci apiikanla z pov. odu w~'pa~ikó,~· w<.1 

.wnnych : 

:!. zwolnić: od egzaminu s<4dowcgo osoby. 
wpisane na list~ aplikantów adwokac
kich podczas okupac,ii. jeh;li odbvłY co
najmniPj <lwuJt, tl}h! f:ikt~Tzną aplikack 
s:1dow}ł. 

:\rt. 11. 

Od egzaminu adwokackii>go woln~· j1!SI apli . 
kant. . który po u1-0{1czl'niu przepisanego term i 
nu apli.kacji w c,,:n!'. iP okupacji złożył z w~·nikit•m 
<lodtlłmm egzamiu przl'd komisją egzaminacyj 
uq. ul worzon:i przez polsk:1 radę aclwnknckn . 
dzi:-1łając,1 choćhy 11iej<1wnie. lub przed i11m1 k1; . 
misj11 cgz:.aminacy.im1. ułwnrzon:1 w t. z. rh 
-~lrykcie warszawskim, krakowskilll . luh(• lski;H 
lub rado111sk im . jeżt' I i <-"gzam in odh;,· ł si~ w j~z~·
k II pohki111 . · 

:\rt. 12. 

I . Aclwoknci 11aroclowo ·ki niP111 iet:kit'j 1 

111oc~· rozporzqdzenia nir1if'jszego [HZPsl.ają h~·.': 
nrlwokalami. 

'..? . .\dwokaci i1111~·1·h nnrockm,ości. :,r,nrów-
110 wpis.ini iw listi.: p-rn•d dnit·m I wrz('~ni:i 
I'.•:1\1 r. jak i podczas okupacji. podl,•g.-1.i,1 spraw-
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<ize11iu v.:edług zasarl i w trybie , klóre zoslana 
usiał one odręlmymi przepisami. · 

~- Do czasu \Vpisu na listę :1dwokató" 
:-.prawdzonych, adwokatowi nie wolno wykonv
wać· zawodu adwokata, dopóki nie <)trzyma u:1 
1,, zezwoknia rlziekana . 

.-\rl. 1:1. 

1. Zezwolet'1 na v,,ykouywanie zawodu 
lldziela dziekan. maj:ctc na wzgh:dzie potrzehy 
ludno~ci i w:vmiaru sprawiedliwości. według 
~woborlnc~o uznanin, adwokatom, którzy odp" · 
\\ iadajq wymaganiom pra v,.n o ustroju arl wnka-
f u ry i co do których nie zachodzą podejrzenia. 
że' swoim zachowaniem si~ lub działalhości:, 
zwłaszcza w okresie okupacji uchybili obowi.F
kom obywatela polskiego lub guuności stanu ad- : 
wokackiego. ani leż, że ze względu nn swojq ka - · 
ndność dyscyplinarną po.winni być skreśleni I 
z listy w tryhil' sprawdzenia. a którz~· hyli wpi
~'\111i iw liste adwokatów w dniu l wrześni.t 
1 P3H r. lub na terenie. oznaczonym przez oku
panta nazwą GPnetalnej Gubernii, wykonywali 
z:i,vód adwokacki w chwili ustania okupacji . 

2. Adwokaci. którzy nie składał.i dotych
cza'!s ślubowania wob<'c dziekana ·powinni przed 
11zyskaniem zezwolenia na wykon~0wanie zawo
du złożyć tnkic ślubowanie. 

Art. 14. 

Art. rn. 
Adwokat moŻt' 11hiegać się o zezwolenie Jl!.I 

wykony,,·ani<:' zawodu u dziekana. te.i izby. 
w której okręgu zawó<i \vvkonvwał w dniu 
l . września 19:3fl r„ albo w kl;'ircj ·okręgu ostat
nio w:vknuywał zawód po driiu l wrześniu 
1 !l.'m r. Tymczasow(· dopuszczenie do wykcmv
w:,nia za,vodu może nastąpić lnkże na ohszarŻe 
inlH'j izlJ:V. lecz dopiero po uz~.:ska11iu uprzednio 
cpinii ciżiekana lej izb~·. w kti,;ej adwokat ostat 
nio wvkonywał znwód. 

Art. 17. 

l. Przepisy art. 12 i rn stosuje sii: odpo 
wiednio do aplikantów adwokackich: zczwolc
PiL· na zast~powanie patrona w sądach i urz<; · 
dnch może być udzielone tylko aplikantowi, któ
rego patron uzvskał zezwolenie na wvkonvwa-
11iP zawodu a(h~okackiego, · · 

2. H2.da adwokacka oceni według swojego 
uznania. cz~· i w jakim zakresie aplikacja odby
ta przez aplikanta i~dwokackiego w okresie oku 
pncji u :tlhvokata . któremu odmówiono zezwo
lenia na wykonywanie zawodu w myśl :.irt. 1:{, 
z:dicza si~ cio okresu aplikacji adwokackiej. 

Art. 18. 

\\'ykonanie rozporządzenia n1111e.1szego po
rucza sit'; \finistrowi Sprawiedliwości. 

1. Zezwolenie może być w każdym czasit• 
cofnięle według s'\vohodnego uznania dziekana Art. Hl. 

'.! . Odmowa i cofnięcie zezwolenia nie wy - · Hozpo1'.ząd;:cni<' niniejszf' wchodzi w życi P · 
maga uzasadnienia; od decyzji w tych JHZPd - I 11:1 ol lszarze Rzeczypospolitej. 11wolnionym od 
miotach niema środka odwoławczego. 1 okupacji --- - z dniem ogłoszenia. na pozostałym 

Art. 15. 
Adwokaci , powołani lub przybrani do ·orgn

nów samorządu adwokackiego. ni<' potrzebuj:1 
zezwolenia na wykonywanie zawodu. 

Dt-legat na Kraj - \\'icepreniier: 

:vlinislrowie dla spraw Kraju: 
j 

obszarw - w miarę uwalniania go od okupacji. 
Za dziefl uwolnienia obszaru województwa od 
okupacji uważa się dzień , w którym wojewoda 
ogłosił w dzienniku wojewódzkim o podjęch, 
r.rzez siehic• jawnej rlzh1łalności urzęrlowE>j. 

Klono11.18ki 

Walkowicz 
Tr((!/J,g·utt 
Opolski 

15 .. 
ROZPOlłZJ\UZENIE KRAJOWEJ RADY l\UNISTR<)W 

z dnia 1 sierpnia 19-l-1 r . 
fi tym~zosow~·m ustro,ju władz administracyjnych na obszarze miasta stołecznego \Varszawy. 

Na poclstawi1' arl. 7 dekretu Prezydenta HzC' 
czypospolitej z dnia 215 kwietnia 194-1 r . o tym 
czasowej organizacji ,vładz na ler~·lorium Rze
cz'.\·pospolitej (Dz. l'. H. P. rz. III '.\r . I. poz. l) 
z:H;,:ą<iza sit: co rrnstępuj<:': 

Rozdział I. 
Przepisy wstępne. 

Art. l. 
1. l'.chyla się przepisy ~vładz okupacyj-

nych, dotyczl1ce ustrn.iu władz administrnc!•j
nych na obszarzl' miasta stołecznego \Varszaw!·· 

'.ł . Przywraca się w tym przedmiocie moc 
polskim prwpisom prawnym, które do cMsu 
unormo\,•ania ustroju wymienionych władz w 
zwykłej drodze ustawodawczej, obowi\1zywać 
IH~d~} ze zmianami. wynika.iącymi z rozporzqdze 
nia ninie.iszego. 

Art. 2. 

\fan da ty Prezydenta Miasta. wiceprezyden-' 
tów, ła,vników , radnych miejskich i ich zastęp
ców. członków utworzonych przez radę miejską 
komisji i podkomisji, cztonk{nv komisji rcwi-

' .. . -i 
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zyjncj i ich zastępców .i radnych rad dzielnico- 1 

wych, uzyskane przed wejściem w życie rozpo
rządzł'n ia ninic>jszcgo, uznaje si~ za wygasłe. 

Hozdzi~1ł Il. 

Tymczasowe or~anu m. st. \,Vm·szawy. 

Art. ;;_ 

Do czasu unonnowania w drodze usta wo
da wczej ustroju władz samorz:łdowych na ob
szarze rn. st. \Varsznwy alho rln czasu ukonsly
luowania się organów m. st. \Varszaw:v w spo
sób przewidziany w ustawie z dnia 16 sierpnia 
1938 r. o s~1morz~1dzie gminy 111. st. \Varszaw_v 
(Dz. U. R.. P. Nr. ti:ł, poz. 47H) i ustawy z te j sa
mej daty o wyborze radnych miejskich (Dz. C. 
H. P . Nr. 63. poz. -ł80) tworzy się Tymczasowy 
Zarząd Miejski rn. st. \Varszawy i Tymczasowq 
Rad~ Miejską m. st. \Varszawy, 

Poz. 15 

mmeJszego mają j~1ko funkcjonariusze samorz,!
dowi określony w powołanej w~·żej nstawiP za 
kres działania , pra,va i obowiązki Prezydenta 
i wicC'prezydentów. wybranych i zatwierdzo
nych na podstawie art. 40 i -l2 tej us-l'awy, o ik 
z przepisów rozporządzenia niniejszegn ni(• wy
nika co i 111wgo. 

Arl. 8. 

T y111l·-zasowa RadH .:viit·jska i Ty mczasowy 
Zarz:irl }liejski rno~ą W\raźn~, uchwał:i upoważ„ 
nic: Prezydt'11ta \liasta do decydowania w sprn
,,,a ch, należących do ich właściwości . 

2. \V przypadkach niecierpiących zwłoki 
dla uniknięcia szkody. jakiej mógłby doznać in
teres publiczny alho ważny prywatny, Prezy 
dent :\lias ta ma prawo i ol.wwi,1zany jest wyda{'. 
decyzj~ również w sprawach 11ieobjętych upo
w::iżnieniem. powinit>n jednuk na najbliższym 
posiedzeniu Rady lub Zarządu podać do wiado-

Arl. -ł. 
' mo.~ci swoją decyzję. . 

1. Tymczasowy Zarząd :\Jiejski m. st. \Var
srnwy składa_ si~ z Prezydenta i cona jn111i(•j :·l wi
ceprezydentów m . st. \Varswwy. 

2. Prezydenta 111. st. \Varsr.awy i wicepre
zydt\ntów mianuje i odwołujt' na wniosek \Jini 
slrn Spnnv \Vcwni:trznych Prezes Rady \lilli 
strów. 

.-\rt . f>. 

\V ci,,u.;11 1-ł - tu dni od dnia wl·.iś<'ia w :i.vciP 
rozporzqdzl'nia niniejszego Slinist(·r Spraw \\'l•
wnętrznych powoła Tymczasową Radę Miejską 
,,; składzie 60 radnych spośród mieszkaf1ców 
wszvstkich dzielnic miasta tak, ah:v w miarft 
moiności wszystkie dzielnice hyły reprc>zenlo
wa ne w Had zip odpowiednio do ilości m i<•sz
kai'lC'.ów. 

T:rnwzasowej Radzit· \1it>jskiPj p rzc,wodni 
cży Prez~·den t \fiasta. 

.-\ rf. f>. . 

1.. :\a wniosek Tymczasowej ·Rady \lic,j
skiej \{inistcr Spraw \Vewm;trznycl1 możt' po
wołać tymczasowe rady dzie lnicowe. 

2. \V skład tyrnczasowl'j rady clzic·l11icn
wt'j wchodzą radni Tymtzasowt>j Rady \liej
skiej. z:unic>szkali '" dzielnicy. oraz powołani 
przez Ministra Spraw \Vewn(~lrznych inni mit'sz
ka11c.v dzielnicy w liczhi(' nit0 przi--"'·y:i.swj,1cl'.i 1·:, 

liczhy rad1r1-cli I ej dzi <.-' l 11icy. 

Art . 'i. 

I. Tymczasowa Bada \Ji·•js ka . l~r111ezaso
wc rad~· dzielnicowe. Tymczasowy Zarząd \Iiej
ski 1i1. sł. \Varszawy mn}! prawa i ohowi:1zki 
om z 1włn i,1 funkcjl' Had~· \liejskiej, rad dzic>l II i 
<.'owych i Zarzq du :\I i('jskiego. ok re.qo,w w usta 
wi(' z d11ia 113 skrpnia rn:~8 r. o s:11norz;1dziP 
gmi ny tn . st. ,varszawy (f>z. l ' . K. P. \r. (i:I, 
poz. 479). · 

2. Prezydent i wiceprl'Z_nlt•nci m. sł. \\'ar
s.za WY. 111 i a nowa ni 11a pod s i a wie r1 ,zporz,,dzen ia 

~{. Cchwały T~·mczasowej Rady :vfiejskiej 
przewidziane w art. 14 usl. 1 p. 4 i 17 oraz 
uchwały Tymczasowego Zarzi1du ;\·[iejskiego. 
przewidziane -w art. 0 -ł8 usL l p . 4. 5 i fj ustaw~· 
z dnia 16 sie rpnia 1 H:18 r. o samorządzie gmin~· 
111. st. \Varszawy (Dz. lJ. H. P. Nr. 63. ,poz. -ł79 J 
llil' w:v·magajq za lwierdr,t•nia władzy rra.dzorczej. 

L \finister Spraw \Ve>1.vnętrznych możt> 
flo<I wvższyć slim~ 100.000 zł: w,·mien ion,1 
w ;1rl. fi5 usl. T ustawy z dnia Hi ;; ierpnia H);J8 r. 
o sarnorZ:!dzie gmi-ny m. st. \Varszawv. 

;:i . i\Iinisleł' Sp;aw \Vewm~LTznyc·h w iloro .. 
zumieniu z zainteresowanymi Ministrami nH>Ż ':' 
1w wniosek Prezydenta \Iiasta ustalić. które po
stanowienia w spr.iwach. ohjqtych artykułem 
78 uslawy z dnia rn sierpnia 1938 r. o samorz::1-
dzil' gmin:v m . st. \Varszawy. mogą być wp1·0 -
w:ulzone w ż~·cie hez potrzeby przedsta wiPnia 
do zalwindzPnia właści w\·m \finistrom. 

.\rL. H_ 

Podział obszaru 111. st. " ' arszawv na dziel
nice islnit•j:ic.'' w dniu 1. września rn;39 r . pozo
staje w mocy . · T_nnczasowa Rada l\Iiejska możt• 
11chwali-('. zmiarn: powyższego pod.ziału ornz 
zwiększyt liczbę dzielnic. Uchwata w_vmaga za
l wiPrdzen ia \1 in istm Sprn w \-Vewni:trzn\ch. 

.\rt. 10. 

1. Za zgod:1 \linistrn Spraw \Vewni:Lrz-. 
11,\'C lt Prt•zycknl ~fi ai- la 111in11uje dla każdej d:r.i•.'lc 
11ic:'.I· clPkgn ta dzid 11 i coweg·o. 

2. Prt·z:nlent .\Hasta w osobn~·m statucit• 
usłali zakrf"s dziahinia oraz prawa i ohowi:1zki 
dPleg:ita dzielnicowPgo w sprawach administra
cji s:unorz,1dowt·j . . ·Statui fpn w:vmaga zatwit'r
rlzc•nia \Jinistra Spraw \Yewru:trzn_vch . 

H o z d z i a ł Ili . 
Wl11dze adminislrac,ii o~c,hw.i. 

.-\rt. 11 . 
I. Zakres dział:mia. ohnwi:1zki i uprawnie- · 

11,n I, n111isarz:1 Rządu 11a m. st. " '11rszawt: prze-
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chudq na Prezydenta in. st. \Varszawy. Stałym 
Zastępcą Prezydenta w tym charakterze jest jt> · 
den z wicceprczyclentów, którego wyznaczy Pre ·· 
zydenl za zgodą Ministra Spraw vVewn~trznycl1 

:!. Zakres d_ziałania, obowiązki i uprawnie
nia starostów grodzkich przechodzą na dt•lt'ga
lów dzielnicowych. Delegata dzielnicowego w 
row~,ższym charakterze z:.islępuje urzędnik 
miejski , wyznaczony _µ~z ez Prl'zydenla \1iaslt1 . 

Art. 12. 

1. Prez~·denl Miasta i delegaci dzielnico·wi 
spełninj11 funkcjP administracji rząclowej przy 
pomocy urzędników miejskich. 

2. Prez~·dent :\1iash1 w osobnym stu tucie 
określi ustrój organó~v zarz~1du miejskiego, wy
konywujficych funkcje organów :1<lministracji 
ogólnej zamiast urzędów. podległych Komisa
rzowi Rzi-tdu na 111 . st. \Varszawę i starostw 
grodzkich. Statut ten wymaga ,zatwierdzenia 
:\-tinistra Sprnw \.Vewnęlrznych. 

Art. 13. 

l. Sprawy he'zpieczellshva puhlicz1wgo. na 
ll'żące do kompetencji Komisarza Hzqdu, będą , 
powierzone prze z Pre zydenta Miasta jednemu 

Hządu urzęrlów i starostw grodzkich, którzy 
r•cłnili w łych urzędach służbę w dniu l wrześ 
nia 19:ł9 r., o ile zostali powołani do objęcia sta
nowisk w odpowiednich urzędach miejskich 
i stanowiska te obkli. staj:, się funkcjonaTiu
sznfni miejskimi. 

2. Gmina 111. st. \Varszawy jest ohowiąza
.na przyznać im w zakresie uposażenia, praw 
em erytalnych i zaliczenia lat. służby uprawnie
nia nie mniejsze, niż mit>liby w służbie pań· 
slwnwej. 

~I. Oznaciony w ust. l funkcjonariusz pań
stwowy, który odmówi objęcia stanowiska w 
odpowiednim urzędzie miejskim. u-ważany bE:· 
dzic za dobrowolnie zgłaszającego wystąpieniP 
Zł' słuf. by p~111shvowej. 

.'\rl. 17. 

. 1. Prezyde1\t m. st. \Varszaw~· wydawał 
będzie. z;uniast Dziennika Obwieszczeń Zarządu 
\rJiejskicgo, Dziennik lJ rzędowy m. st. Warsza
wy, do którego stosuje się art. 38 rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycz
nia 1928 r . o organizacji i zakresiC> działania 
władz administracji ogólnej f Dz. r. R. P. z 
I nli r. :\'.r. 80, poz. 555). z wiceprezydentów (art. 11 ). wyznaczonemu za 

zgodą :\-1inistra Spraw \Vewll(:trz1iych ; wymie- 1 

nionemu wiceprezydentowi podlegać bQdzi<' wy
dział hezpiecze6stwa i porządku publicznego, 

2. \V wymienionym dzienniku umieszcza-
1 1u: będą również ogłoszenia z zakresu admini· 
słracji miejskiej, umieszczane dotychczas w 
Dzil•nnku Ohwieszczeń Zarz~du Miejskiego. 

2. ~a stanowiska kierownicze w służhie 
bczpiecze6st.wa publicznego ' Pi-ezydeut Miasta 
mianuje urzędników. na któr\'ch mianowaniP 
wyrazi zgodt: Minis!Pr Spraw \Vewnętrznyc.h. 
);a ż,1danic Ministnt Spra·w Whvnętrznych Pre
zydent Miast;.1 jest obowiązany zwolnić urzędni
ka służb? hezpiecze(1stwa albo przenieść go do 
innego wydziału administracji. 

Art. 14. 

Postępowanit• w sprawach administracji 
ogólnej będzie uregulowane statutem. wydnnym 
przez Prezydenta Miasta i zatwierdzo1iym przez 
\-finistra Spraw' \Vewnętrznych. Statut ten nic 
może odhit'gać 9d podstawowych zasad rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 marca 1928 r. o postępowaniu administrncy_j-
11y m . Rozporządzenie to hędze slosmvane d1) 

oasu w~'clani:i statutu. 

Art. 15. 
Prezydent Miasta podlega pod względem 

osohow:vm \linistrowi Spraw We.wnętrznych. 
r,od względem zaś służbowym w sprawach ad
ministrncji og61nej w 1.ależności od ich rodzaju 
Prezesowi Rady :\Iinistrów i p1.iszczególnym Mi-
nistrom. 

Hnzdział l\'. 

Przepisy koócowr. 

Art. 18. 

W ciągu (i tygodni od dnia we.1scm w życie 
wzporządzenia niniejsze·go Minister Spraw We : 
,ynętrznych zarz.idzi wybory do Rady '.\1icjskiej. 

Art. Ul. 

Z chwilq (.atwierdzenia wyborów Prezyden
t.i i wiceprezydentów Prezydent i wiccprezyden· 
cl· mia nowani na podsta wie ninieJszego rozpo
rz,1dzenia ustępują. 

.\rt.. 20. 

\\' ykonan ie rozporządzenia nime.1szego po
ruczH się :\1inistrowi Spraw. Wewnętrznych. 

. Art. 21. 

Rozporządzenie niniejsz~ wchodzi w życie 
z dniem, w którym Delegat Rządu nam. st. \Var-

Art. rn. szawę ogłosił w Dzienniku Urz<:dowym m. sł. 
t. Funkcjonariusze Komsariatu Rządu na \Varszawy o objęciu przez siebie jawnej działal-

m. sł. vVar!.za""~ i podległych Komisoriatowi nośc_i urzędowej. 

Delegat na Kraj - Wicepremier: Klonowski 

'.\-linislrowiC' dla spraw Krnjn : Walkowicz 
' T ·raugutt 
Opoli:!ki 
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ROZPORZĄDZENIF. KRA.JOWE.J HAOY MINISTIU)W 

z dnia 1 sierpnia l 944 r . 
o l'adaeh zakładowych. 

, !\a podstawie art. i dekretu Prezydenta Rze 
czypospolitej z dnia 21l kwietnia 1944 r. o tym
czasowej organizacji władz na terytorium Rze
czypospolitej (Dz, L'. R. P. cz, Hl Nr. 1. poz. 1) 
znrządza si~ co następuje: 

:\rl . 1. 

Radv zakładowe są wvrnzcm i uarz~dziL·m 
przystosZ,wywania ustroju ·wev,mc:trzncgo za~ła 
du pracy do potrzeb ustroju społeczno-gospodar 
czego. Jędnoczą one obsadę (kierowniktl i zało
gę) zakładu , wzmacniają w nirj zrozumi~nie je
go zada11 społeczno-gospodarczych i wolę wspól
n ego wysiłku w ich spełni:rniu . 

DZI Ał; I. 

PRZEPISY OGÓLNE. 

Art. 2. 

l. Zakład pracy, zatrudniający powyżPj Hl 
pracowników. posiada . radę zakładową. 

2. \V zakładzie, zatrudniającym od 5 do 19 
pracowników (mały zakład pracy), czynny jest 
mąż zaufania. Jego współpraca z kierownikiem 
zakładu nut slu:i:ył tym samrm celom. co rlzia 
łnlność radv. 

3. \Vłaściwy organ administracji prncy 
rozstrzyga. czy przedsiębiorstwo stanowi jeden. 
cz:v więcej zakładów pracy. 

Art. :1. 

Nadzór i opieka nad radq oraz nad współ
pracq kierownika zakładu z 1nężem zaufania 
należ~· do samorzqdu społeczno-gospodarczego. 

Art. 4. 

Rozporqdzenia niniejszego nie stosuje si<,: 
do gospodarstw rolnych. leśnych i ogrodniczych. 

DZIAł, II. 

ZADANIA RADY ZAKLAOOWE.J 
I .JE .. J CZl~ONKÓW. 

Rozdział I. 

Zadania rady. 

Art. :) . 

1. Rada normuje życie wewn~trzne zakła
du, wpływa na kształtowanie sit: jego zgodnie 
z prawem i dobrymi obyczajami oraz omawia, 
ocenia i rozstrzyga .sprawy zakładowe w zakre
sie poruczonym jej przez ustawę, zbiorowe pra
wo pracy (układ zbiorowy pracy, orzeczenia 
rozjemcze) lub zwyczaj. 

2. Przy wykonywaniu swych zadai1 rada 
powinna kierowaf się dobrem powszechnym 
i dobrem zakładu·pracy . ' 

Art. fi. 

1. Bada uchwala regulamin zakładowy . 
2 . Regulamin zakładowy jest wewnętrz

nym prawem zakładu pracy ; jego postanowie 
.nia mają dla stosunków pracy moc bezwzględnie 
wiąż,1cą. Nad jego zgodnością z prawem czuwają 
organa administracji pracy. 

· 3. Regulamin zakładowy określa : 
a) pocz~itek i koniec pracy codziennej oraz 

czas przerw ,,., pracy w każdym. dniu tv
goclnia dla wszystkich kategorii zatrud 
niimych przez zakład pracowników, ze • 
szczególnym uwzględnien i(•m kohil't i 
młodocianych ; 

h ) czas norm:alnego czyszczenia narzędzi. 
maszvn i urządze11 oraz porządkowania 
zakła-d6w pracy, jeżeli prace te są wyko 
nywnne przez tych samych pracowni
ków. co prace główne ; 

c) regulowa nie zmian " ; zakładach o ruchu 
ciągłym: 

d) wykaz dni świątecznych i innych dni 
wolnych od pracy; 

e) c;.rns i miejsce wypłat~· wynagrodzenia; 
· f) czas i miejsce porozumiewania się pra 

C'owników z bezpo~rPdnil'ni zwierzchni
kami i z kicr<nvnikiem; 

·g) czas i miejsce 4,yżurów radnych zakłado 
W)'Ch i przewódniczącego rady zakłado 
wej oraz sposóh zapoznawania się z ak 
tami rady; 

h) przepisy bezpieczeństwa pracy; . 
i) przepisy por{ądkowe, dotyczące toku 

pracy, w szczególności ustalaJącc czas 
i miejsce wydawania materiałów i na
rz:ęrlzi pracy; 

.i) wykaz przekroczeń, zagrożon:vch karami 
pieniężnymi, z wymienieniem tych kar; 

k) taksę za zniszcz(>ne lub zgubione przez 
robotników książeczki obrachunkowe; 

I) w górniczych zakładach pracy ~ kolej
ność zjuŻdów i wyjazdów z kopalni. 

Ponadto regulamin może zawierać wyciągi 
z przepisów prawa państwowego oraz z posta 
nowif'1'i zhiorowego prawa pracy. 

Art. 7. 

1. Rada czuwa nad przestrzeganiem rcgu · 
huninu zakładowego i nad zastosowaniem po · 
stanowień z~iorowego prawa pracy. 

2. Rada rozważa sprawy wydajności 
sprawności pracy, a w szczególności spntW)': 

a) zasad ush1lania norm wydajności i pre
miowania; 

b) powiększaniu lub zmniejszania ciężaru 
stałej pracy, przydzielonej pracowniko
wi bez zmiany wynagrodzenia przy or
ganizacyjnych lub techniczn~·ch zmia
nach w zakładzie. 
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Arl. 8. 

1. Kada omawia nieprzyj<ite przez kierow
nika [)rojekty list urlopowych. 

2. Omówienie ma na celu doprowadzeniP 
do uzgodnienia potrzeb zakładu z osobistymi 
potrzebami pracowników (wiek. zdrowie. stan 
rodzinn~- i t. p.). 

Arl. 9. 

1. · \V razie ,vypowiedzenia stosunku pracy 
µrncownikowi. dla którego zakład jest co naj
mniej od 2 lat głównym miejscem pracy, rad., 
rozważa na żądanie pracownika, zgłoszone naj
dn lej w cil'!gu 3 dni od wypowiedzenia, jego rze
czowość i słuszność . \V tym przypadku, wyjąw
szy rozwi,F:li1ie z ważnych powodów luh z flO· 
wodu siły wyższej. rozwiązanie stosunku pracy 
1wstqpi nie wcześniej, niż nazajutrz po 0111,ówil'
niu •spraw~· wypowiedzenia na radzie. 

2. .Jpżeli maleje możność zatrudnienia, 
kierownik niezwłocznie wnosi na radę sprawę 
takiego rozłożenia pracy. ahy jak najmniej pra
cowników ją utraciło. 

3. .I eżeli zwi~ksza si~ możność zatrudniP
nia . kiernwnik zawiadamia radnego odpowic<l
niego działu . Radny może mu w ci:}gu 2 dni 
z~ tosii· wnios(·k o zatrudnieniP dawnego prn
r.o,vn ika. 

Arl. 10. 

1. Kadn rozważa sprawy: 
a j stosowania i dosk011ala11ia urządze11. · 111c

tod i sposobów z zakn•s11 hezpiPczei'1 -
st wa i higie1w pracy. · 

b i wb.~ciwego szkolPnia ttczniów ornz opi(' · 
ki nad życiem zawodowym, szczególniPj 1 

młodocianych, 

e) polepszenia warunków pobytu pracow 
ników w zakładzie i wykonywanin pra
cy (odzież robocza , odzież ochronna, 
Psletyk:l prac~· i l. p.}. 

:!. Podstawą obrad w tych sprawach. prórz 
"'·niosków członków i'ady. mo,:(q- hvf wnioski 
pracownik6w. 

.-\rt. 11 . 

I . Kada ocenia działal11ość· przyzakłado
wych i pozazakładowych urządze1'i, prowadzo
nych przn zakład dla dol>ra jego załogi (domy 
fohryczne, szpitale-. szkol:v, czytelnrc. dziecir'1ce. 
żłobki, organizacjt> wczasbw okresow~·ch i dnin 
prnvszed11iego) oraz omawia sposohy rozwijania, 
doskonalenia i tworzf'nia l~·ch 11rz:1dze 1i . 

~. \V stosunku do stużących załodze urzq
dze1'1 i instytucji. samopomocowych. rada prócz 
uprawmen wymienionych w ust. ·1 ma prawo 
nadzoru i kontrllli oraz pr:.iwo z:1wiPsz,111ia wł:idz 
w urzędowaniu i wyznaczania lyrnczasowf'go 
ki<-rownictwn . \\' tym p1·zypadku rada zawiado
mi niezwłocznie o powzięte.i uchwale członk<'>w 
zrzeszenia lub i11śt~-tucji, ce lem rozslrzygni{;'.ci,1 
rrzt•z nich spraw~· rlalsz1•.i działalności i skludu 
władz. 

Art. 12. 

1. Rada podejmuje próby !)<,>jednania w · 
zgłoszonych jej sporach indywidualnych ze .sto
sunku pracy. nauki zawodu lub ze wspólnej pra
cy. Sąd· możP zawiesić. postępowanie w takich 
sporach do czasu złożenia dowodu bezskutecz
ności tej próby. 

·> Hada omawia ,,..·nioski; zażalenia i ży-
czenia załogi. dot~,czące usuwania bolączek. nie
domagar'l. uchybień i zadrnżnień w ż~:ciu zakła -
1rowym. 

:~. Sprawy t e h(;d:1 rozpatrzonl:' nawt'l gdy 
hy porzqch•k obrad ich nie przewicl~1wał. 

Art. t::~. 

1. '.'iiP należą do właściwości rady sprawy· 
kierowania i zarządzania zakładem pracy. C'hy
hn że kierownik podda je pod obrady. 

2. .Jedna kżP kierownik przynaj1111wj raz 
w roku zapozna radę z przebiegiem i wynikami 
dziatalności zakładu , szczególnie uw7gl~dniają.:: 
sprawę wykonania zada'l'1 postawion.vch zakła
dowi w piani<· gospodarczym przez władze pai'1-
sl wow I:' I ub pr7,ez samorzqd społcczno-gospo. 
darczy. 

Art. 14 . 

1. Ckład zbiorowy pracy lub Jednomyślna 
uchwała rady mogq rozszt~ rzyć jej zadania w za
kresie· kształtowania wewnęlrz1wl-(O życia zakła
du (art . 7- - 12). 

2. Układ zbiorowy pracy może upąważnić 
radl: do omawi:rnia spraw z zakrt'Sll art. 1:-1, 
t!>-1. I . jPdnakżP !)('1. pr:1w:i \YYrbwnnia za1t,c<-·t1 . 

Arl . 15. 

l . Radny \V swym dziale czuwa nad stos.o 
waniem zasad i przepisó"· bezpiecze!istwa pracy 
oraz nad stanem urz,1dze6 zdrowoln~1ch i kult11-
r~1 ln~,ch . 

'.i. Powinien udzielać organom c1dministrn 
c.ii pracy, izb pracy i pracowniczych związków 
znwodowych, na ich żądanie, informacji o prze
strzeganiu w zakładz.ie przepisów ustaw,1wei::o· 
i po~tanowiei'1 zbiorowego prawa prac~:. 

:-L Przedstawia kit'rownikowi projekty lisi 
111'1opowycli. 

.f . Podejmuj<· prób~· pojednania w zgłoszo 
nych mu sporach indywidualnych. w:vnikajq. 
cn:.lt Zt' wspólnej µrac~· . 

;>. Pr7.yjmu_jt' i przekazuje radził" , uw:1gi. 
wn ioski i zażall'nia prncowników. 

li. Ha<lny w stosunku cln prn cowników 
swego cizia lu jesł · urwważn i on~· do spra wdzi111 ia 
zapis6w w ksi1~gac1i.· ilekroć· opiera sit; na nic li 
o!Jlitze11it• ich w _v na~Todz<·ni:i. \\' szczeg-ólno~ci 
odnosi sit: to dq przypadku prz<'wirlzianego 
w a rl. 4ń2 Kod. Zob. 

7. Z:Hh111ia , wynikaj:ice zarówno z uslępó"r 
poprzedz:ijących . jak z a rt. 7-- 14 prawa ninie.i
szego. radni wyko11~·waj:1 w imieniu i porł knn. 
lrnl ,:! rad>' · 

8 . }[;iż zaufanin ma z:1da11i:1 udpowiadaj~J 
C'l' zad,rniom zarówno poszczególn~Th radnych 

• 
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(w,t. 1-fi artykułu niniejszego), jak ogółu rad - · 
nych (art. 7- 14). 

Arl. l f>. 

1. Rada. ani jej przcdstawicit)le nie mogq 
występować na zewnątrz zakładu pracy, chyba 
że niniejsze rozporządzrnit~ stanmvi inaczej. I 

2. Rudni mogą jednak komunikować si~ 
bezpośrednio z ib,1 pn1cy i z o.rganami admin i
stracji pracy. 

Rozdział Il. 

Uehwaly zaleeenia. 

Art. 17. 

l. \Viększy zakład prncy nit) może b~·ć bez 
Tegulaminu. O potrzebie rcgulnminu w małym 
zakładziP rozstrzygaji1 . organa administracji 
r.- racy. 

2. Każdy członek rady może przedstawić 
jf·j projekt regulaminu lub jego czt;:ści. Na kie -
1·owniku ciąży obowiązek przedstawjenia pierw 
szego projektu regul:uninu i projektów. maj~1 -
cych dostosowywać regulamin do zmian prawa 

:J. Regulamin uchwala rada· bezwzględną 
większością głosów. Przy ich równości r.ozstrzy · 
g,1 przewodniczący. 

4. Tak powzięta LLch~~ała jest prawomoc
na, chyba że kierownik zgłosi sprzeciw do proto
kółu zebrania i w ciągu następnych :_! dni odwo
ł,i . się do samorz~idu społeczno-gospo<:hi~czego. 

5. Przed upływem 3 dni od uprnwomoc
uienia się uchwały lub od zapadnięcia orzecze
nia samorządu społeczno-gospodarczego kierow · 
nik ogłosi regulamin: wchodzi 011 w ż~· cie 
z dniem ogłosżenia. 

Art. 18. 

1. t;chwała rady ma charakter wiqż,1cy :. 

a) w sprawie regulaminu zakładowego, . 
h) w sprawie zawieszenia władz, urządzeń 

lub instytucji samopomocowych (art. t 1 
ust. 2i, 

c) w sprawach, w których pi;-zewiduje Io 
zbiorowy układ pracy (ust. 4). 

d) we wszystkich innych sprawach, gdy za
padnie jednomyślnie . 

'2. Do uch .wał wiążticych. zapadających 
niejednomyślnie. stosuje się odpowiednio prze
pisy arl. 17 ust. 3 i 4, z tym, że w przypadku 
llchwał:v przewidzianej w ust: l lit . b) niniejsze
r,;o artykułu prawo wniesienia sprzeciwu przy
s~tguje osobom, kierującym urządzeniami lub 
iry>tytucjami samopomocowymi. 

1 :-t Uchwała rady za·padająca 11iejednomyśl-
11ie. o ile nie dotyczy spraw, wymienionych 

20 do 49 pracownikó,v - od 

w ust. t lit .. a) - c ) niniejszego art~·kułu . ma cha
rakter zalecenia. 

4. Zbiorowy układ pracy 
uchwałom , wskazanym w ust. 
cym spraw. "vymienionych w nrł'. 
ter wiążący. 

może nadal; 
:3. n dotyczą-

7-1 '.ł". charak-

5. \Y razie trzykrotnego w~:dania przez ra -
<h; zalecenia w sprawie, dotyczącej tego same~o 
przedmiotu w tych samych okolicznościach, 

każdy czło.riek rady może, przewodniczący zaś 
jest uhowiłtzany przedstawić sprnwę samorządo
wi spoteczno-gospocforczemu. Do czasu rozpa
lrzcnin sprawy przt'Z ten samorz.1d nil' można 
.wnosić jej znowu na radę. 

2 

DZIAL III. 

ORGANIZACJA RADY ZAKł,ADOWE.J. 

Bozdział I. 

Skład 1•ady. 

.-\st. 1H. 

Rada składa się z kicrov,·nika zakładu prac~
z wybranych przez załogę racłn~rch zakłaclo

wycli. 
Art. ::!O. 

1. Kierownik wchodzi do raci'v osobiście . 
2. Kierownikiem jest. kto prowadzi zakłnd 

pracy i zarządza nim. 
3. Za kierownika uwa1.a się właściciela za

kładu pracy. Właściciel może jednak wyznaczyć 
kierownika~ musi to uczyni<':. gdy sam nie może 
kierować zakładem. \Vyznaczony kierownik ma 
pełnię praw i obowiązków właściciela zakładn 
~" zakresie\ przewidzianym w prawie niniejszym. 

4-. Ohowiązków i uprawnień kierownik:1 
właściciel zakładu nie może ograniczać. ani 
dzielić międzv kilka osób. Śmierć lub zmiana 
właściciela. a"ni też utrata p~·zeze11 zdolności do 
działa11 prawn~rch nie pociąga za sobą wygaśni~
cia uprawnień i ohowiqzków kierownika za
kładu. 

,'>. Nie może być kien1wniki(•m osoba po
zbawiona praw publicznych, obywatelskich 
praw honorowych lub prawa uczcstniczeniH 
w orfĘa11izacjHch zawodowych . 

Arl. 21. 

I. Każdy dział zakłacfo pracy wybiera 
przynajmniej jednego radnego i .inlnego za 
stępcę . 

2. Podziału na działy dokonywa właściwy 
organ administracji pracy. biorąc pod uwagę or
ganizację zakładu i skład załogi. lak aby nie 
przekroczyć granic, w jakich ma być zawarta 
liczba radnych. Gra nice te wynoszą przy za
łodze: 

do :ł radn~·ch tyluż zastępców 
50 99 1 4 

100 199 3 f ) 
200 :-mg 4 8 
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400 do H99 praco wników - od 
700 mm 

1000 129!) 
I :300 1599 
lliOO 18m) 
1900 21 ~)!) 

noo '.HHH 
2500 '.W~]!) 
:1000 ;~500 

:i. \\T zakładach, zalr~1dni:1jących ponad 
:1.500 pracowników liczbę radnych okrl'śla , na 
wniosek interesowanych, s::unorz~d społeczno
gospoda rcz:v. 

Art. 22. 

I . Pi·zy dokonywania podziału na dzi::iły 
na l eż~, kierować si~ nie ty le liczC'lmością ich za
łogi. ik tym, h~' w m1arE: mo;~ności każda grupa 
pracowników, związann mil' jsct'm ·wykonywania 
pracy l11h jej rodzajem, miała swego radnego . 
Ohok podziału 11 :1 działy można stosować: po
dział na kak~(orit' pracowników. Przepisy, do
lycz:JCf.' dział<nv stosuje si<; odpowieclnio do ka
lcgorii pracowników. 

5 
(j 

7 
8 
\) 

10 
11 
11 
12 

2. fr żel i załoga porozu mit' si(;'. co do po- ' 
dzia hr stanowisk radnvch miedzv działv luh kn
tl'gorie pracowników: właści.wy· organ: admini
s~ra,.ii pracy ogran iczy sir. do sprawdzenia zgod
n :lśc i lnkiego~ustalenia z prawem. 

Art. 2:1 . 

I. Z:1 p odsl:n vt~ <ikrpś) e nia l iczhv radtw,h 
1:, rz:vjm ujP sii: przecięh1,! I iczebnoś{: załogi z 
osl;it11ich trzec h miesięcy dzialani:i zakładu 
prze<l rozpoczęc iem postępowania w_vhorczego. 

'.? . Do załogi zalicza się chałupników pra
<'uj:1cy<'h v,·y b1cznit' luh głbwni<· dla danego z:1 -
kładu. 

Hozdzia I l . 

,vybory radnyeh. 

. .\rl. 2-1. 

I . Wyhor~· radnych r(>wne. lajnl'. bezpo
śrPd11i e. na nazwiska, systPmem el iminacji. 
prz('jffOwadza siit co 2 latu ., .Jpżeli j ednak rada 
liczy p<rnad () radnych. co rok u ·w~:hi<"ra się po
łowę składu rad~' - Los rozstrzyga. którzy radni 
ustępuj~ w rok p() pierwszych wyborac h. 

·> \\·:vhory uzupełniajqc<~ przeprowadza 

a ) gd~· uhył rad n~' i z.astępca z lt'go samego 
cl r. i a łu, lub 

hl gdy powstał nowy dział. 
:1 można .ie przeprowadzić. gdy z 11at:z1w i trwa le 
zwiększt>n i t' I iczebności zało!,{i 11zasadn ia potrze · 

. hę zmi:11 1~- podziału na działy . \landa!y. poc iło 
dzt!CL' z w~,horów uznpdniaj.1cych, wygasają 
z koi1ce111 kadL'lltji rady . 

:1. Hozpocz~ci(' posh:powania wyborczego 
prz~- pierwszyc h w :,,horach r a dnych nast.)Pi 
"" c itigu 14 dni nd untchomiPnia zakładu lub orl 
s i wit•rdzen ia . żt• n a f('Ży w nim powolni~ rade:. 

cło 9 radnych i tyl uż zastępców 
IO 
1 J 
12 
14 
15 
1li 
li 
18 

-1:. Za terminowe rozpoczęcie poslępown -· 
nia wyborczego odpowiada kierown ik zakładu . 

A rl. 25. 

1. \\'yhm·y przepro" .. ·adza kombja wybor
cza w składzie przc,vodniczi1ccgo i 2 członk<'1w 
Powołu.i:1 ją 11slGpujt1cy radni spośród prncow
ników, mających prawo wybiera lnośc i i n ie kan
dydujących do rady. Jeżeli ta kic powoł:rnif' jest 
niemożliwl' luh nie dojdzie do skutku, komh.k 
powoła izba prac~· na wuiosPk kic'rown ikn w-
ktadi1. · 

·> Każdy pracownik, nwjący prawo wy-
hiern ni a. m nże zgłaszać kandydatów. 

:1 . ::-.adzór n:.id prnwidłowościa wvhorów 
sprnwuJe ·s:rd pracy, a gilzie n it' ma sądu j;racy 
sędzia grodzki. wyznaczony przl'z kierownika 
Sl!CTU. 

-1 . Kiernw11 ik zukła<iu I ub .it'go zastępca 
oraz przedstawiciPlc - po jednym z każdego -
P,rncowniczych ·zwit1zków zawodowych, obejm11-
jt1c:vch gałąź pracy, do której zakład naft,żv, mo
gą l>y<: ·ohPcni przy cz,· 111rnśriach komisji ,~·yhor
czej: slu:i.y im na równi z prat~Ow 11ik:1111i prawo 
sprzeciwu i zażaleni.1 do sędz iego sp rawujqcego 
nadzór nad prav,.·idłowośd:t wyborów. 

, :\ rt. W . 
I 

l. Prawo w~'biPra nia 111.1 prncmvnik zakla-
<!u. który : 

a) ukończ~·ł 18 h,l, · 
h) nie zosthł pozhawio n~· publicznych oby

watelskich p raw honorowych, ani prawa 
uczestnicz('nia w organizacjac h zawodo
wych. 

c) w dniu rozpocz~cia pos li.;powania wybor 
czego był zatrndnion_v w zakładzie. 

2. Pra wo ,.vyh icralności ma pracown ik, 
k lór<•mu służy pm wo ,vvhiPra II ia i ldóry nad Io : 

:1 ) ukorkz~·ł 2-ł la la . 
h l jest l'Z\"llllY w sw:nu zawodzit' luh za ,vo. 

dzie pokrewn~·m od 2 lat, 
e ) j t;s1 zalruclniuny w zakładzi1• od li ·mit'Si<:

<"~' luh nd jC'go otwarcia. 
:1. '.\ii t· może knnrlvdowa<'·. kto był rndnvm 

" . C'z:isie d wóch ht~zpośreflnio pop rwrlzający<'h 
k:id<'lll'.ji . 

-L Kto zgodził siq na postawienie swej k r1n-
d\dalur_v do rad~', ma obowiqzc>k przyjęcia wy
hon"iw i może zrzec si<~ rnand:itu t~·lko w razie 
u k n i'w ze 11 ia I-iii I a I. 

5. Zbiorowy układ prac:, może· · pozbawiać 
nit•zrzrszonych praw:1 wyl>ier:1l11r,ści. Prz<'z ta -
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kie postanowienie nie traci mandatu radny 
. wcześniej wybrany .. 

6. l.iczniowie, terminatorzy, praktyka·nci 
wolontariusze nie mają prnw wyborczych. 

7. Kierownik niP ma praw w~·lrnrczych. 

Art. ~7 . 

1. Nie może bvć ra<lnvm, kto: 
a) jest krewny;~1 lub powinowatym właści 

ciela zakładu pracy lub jego_ kierownika, 
do 4 stopnia wt:1cznie, 

h) prowadzi lrnndel napojami alkoholowy 
mi alho jest małżonkiem, żyjącym we 1 

wspólnocie domow<·.i, lub krewnym w 
linii prostej prowadz;icego Laki handel. 

2. Nie może być radny1i1 (przez czas, okre
~lorlv w orzeczeniu) ten, kogo za naruszenie 
obm~·iiizków pozba~iono tego stanowiska w .in· 
kimkolwiek zakładzie prac~·. 

Rozdział III. 

Przyrzeczenił' ezlonków. 

Art. 28. 

Członkowie rady składają na pismie na 
pierwszym posiedzeniu. w którym mają wziąć 
udział. przyrzeczenie: 

Poz. 16 

2. Zwoła ją na wniosek większości rad
nych niezwłocznfe. a na wniosek kierownika -za
kiadu luh samorządu społeczno-gospodarczego 
najpóźniej' w ciągu 3 dni. 

a. Termin~' zebra11 uzgadnia się z. kierow
nikiem. 

Art. :32. 

I. Zebrania rady powinny o<lhywać si,~ 
w zasadzie poza godzinami pracy: nie mogą od
hy,va(: się w godzinach nocnych. ani w dni świą

kczne. 
2. \\' dniu zehrania radni pracujq o 2 go

dziny krócej. Radni obecni na zebraniu rady 
otrzymują zwrot utraconego · zarobku za Len 
czas, a jeżeli zebranie- odbywa się w godzinach 
pracv i trwa 2 godziny - za cały czas zebrania. 

Art. 33. 

1. Do ważności zebrania potrzeba obecno
sc1 kierownika i wszystkich radnych lub ich za
stępców, ll gdy liczba radnych w radzie przekra 
czn n - przynajmniej sześciu. 

2. Kierownik w razie hezwz!-{lędnej nie
możności przybycia na zebranie (choroba , urlop 
dornżny i t. p.) może wyznaczyć zastQpcę. 

:·L Jeżeli kierownik swą nieobecnością 

uniemożliwi odbycie miesięcznego zebrania ra
dy lub wyczerpania porządku obrad. każdy 

z radnych może zawiadomić o tym izbę pracy 
i wnieść wzmiankę o takim zuwindomieniu do 

„Przyrzekam obowiązki członka rady 
zakładowej spełniać z nnjleps:n1 woh1 i sta 
rannościq··. ' księgi protokułów rady. 

R o z d z i a ł n·. 

P1•zewodn_iezący. 

Art. 29. 

1. Rada wybiera spośród s,vych członków 
przewodniczącego, H przy co najmniej 5 człon
kach - -- również jego z:.istępcę . 

2. .Jeżeli przewodniczącym był kierownik. 
r,rzy jego zmianie mandat nie przechod:r.i na na
sh:pcę . 

Art . 30. 

1. Zebranie rady celem wyboru przewod
niczącego zvvołuje. kierownik ,v ciągu 7 dni od 
upra,,,omocnienia się wyborów wymienionych 
w art. 24 ust. l lub od opróżnienia stanowiska 
przewoclniczącego. 

· 2. Przy wyborze przewodniczącego i jego 
zastępcy, kandydat musi uzyskać. bNwzględną 
vdększość głosów ., czynnych członków rady 
·w głosowaniu tajnym. systemem eliminacji. 

3. Gdy rada ma mniej niż 5 członków. kie
rownik może zostać przewodniczącym tvlko gło
sami w~zystkich radnych. 

H o z d z i a ł V. 

Zebrania. 

Art. 31. 
I. Przewodniczący zwołuje- radę w miarę 

·potrzeby, przynajmniej raz w miesiącu. 

Art. 34. 

I.. Zebrania rady są niejawne. Mogą na 
nich jednak być obecni przedstawiciele admini 
stracji pracy. oraz samorządu społeczno-gospo
darczego. izby pracy i izby przemysłowo-han
dlowej. 

2. \V czasie dyskusji nad sprawami urzą~ 
dze11 i instytuc.fi, wymienionych w art. 11, oso
by, kierujqce nimi. mogą być: obecne z głosem 
doradczym. 

:3. Rada inOŻP zaprosić 'jednomyślnie na 
:,;we zebranie biegłych. 

4. Ohecni na zebraniu zachowają w tajem
nicy przebieg dyskusji, chyba że zwolni ich od · 
tajemnicy sqd lub samorz[ld społeczno-gospo
darczy. 

5. Kierownik ma prawo przem:-iwiać po:r.a 
kolejności:i mówców. 

Art. ilu. 

1. \V każdej rozważanej sprawie rada 
LL-;tali stan rzeczy, przeprowadzi obradv i - je
żeli nie da się osiqgnąć jednomyślności - okrC'
śli SWl' stanowisko przez głosowanie. 

Każdy członek ma jeden głos. 

2. Proł_okół zehrania utrwali w każdej 

sprawie stan rzeczy, zgłoszone wnioski człon

ków rady z ich uzasadnieniamj, treść uchwał 
,yiłiżących lub zalece11_ i w razie głosowania -
imienny nizkład głosów na poszczególne stano- · 
wiska. 
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Art. ~Hl . 

l . J:akład dostluczy radzie na !,,WOJ koszt 
pomieszczenia i środków technicznych o.raz 
udzieli pomocy biurowej, potrzebnej do wyko · 
nywania zadaii rady. 

2. Rada :prowadzi swoje odrębne akta. 
:{. Radni ma.i,! prawo porozumiewania sil) 

z kierowniki m również poza Y.ebraniami rady 
·w sprawach, należących do właściwości rad~· 
luh poszczególnych jej ~złonk(1w. Do porozu -
mi e wani a się w sprawach mniejszej . wagi ki ~
rownik zakładu 111ofo ,vyznaczyć s tałego za
sl~J)Cl~ . 

4. Hadni mają też prawo zwoływać w po
rozumi e niu z kierownikiem częściowe lub ogól
iw zebrania załogi cckm omnwinnia z ni~ spraw. 

DZ 1.-\Ł I V. 

PRZEPlS\" SZCZEG()LNE O MĘŻACH 
ZAUFANIA. 

Art. 37 . 

I. \\'ybory 111ęża zaufania przeprowadza 
Pajslarszy wiekie m pracownik, mający prawo 
,, yhiera lnuśc i. lecz ni e kandydując_v. Stosuje '>i~ 
r r 1.y ly m odpowiednio przepisy Działu 111 , roz 
dzi a ł 11. z wyjątkiem art. 2H ust . ~1 i art. 27 ust. l 
I it. a ). 

2. Kiero,,·nik przynajmniej raz w miesiącu 
,11lhl:ilzie narad.:: z mężem zaufania . Wspólne ich 
i': ,;l:il enia będ:1 zamieszcza n e w kshiżce zapisów 
i przez 1iicli pndp is~'wa1w. Stosuje s it: prz~· tym 
Nłpowirclnf; , artykuł~- ;tl . :H i 36. 

:1. '.\fQż zaufania może zwrócić si~ efo izby 
;, rac~· o uzgoci ni i>ni(~ z kierownikiem sprf1w mi ę 
.tł?'. _\' .11iu1i ni1• uzgodnion~rch . 

DZIAł . , ·. 

SZCZEG()LNE UPRAWNIENIA RADNYCH 
(Ml~ŻÓW Z..\l~ANI..\), ICH ZASTĘPCÓW 
I CZł,ONK()W KOMIS.Jl WYllORCZYCH. 

Ar!. :1s . 
I. Hadni ( m"żowi e zaufania) i członkowie 

komisji wyborczych pełnią swoje• ohowii1zki ho
norowo i poza godzinami pracy. 

· 2. \\' razie konieczności wykonywania 
obowiązków w godzinach prac~·. nal. t' Ź)' im si~ 
zwrol 111-raconego zarobku pod wnrunkicm, że 

zg loszii swe roszcze nia najpóźniej na :l clni przc-d 
w:\'pła!.t wynagrodzenia z:i elan~· okrc•s. 

.\rl. :JH. 

1. Przeniesi1•11ie radnt'W> luh j(•go zas tępc~· 

do innego działu zakladl! wymaga jrgo zgody, 
w:vrnżonC'j n n z('hr:rniu ru d y. 

2. Rm,wiązanie stosunku pracy z radnym 
( mężc>m zaufani::. ) lub jego zas l( J)Cf!, z kandydn- · 1 

h' m nn radnego ( mt~ża żaufani.1 ) oraz z czlo11 -
kif\lll komisji wyhorczej w ok n·sie w:,·ko11yw:.111ia 

przeze11 obowiązków lub_ kandydowania jest nie
ważne. Nie dotyczy to przypadku rozwiązania 
stosunku prncy z winy tych · osób. J eżeli jednak 
ki C'rownik nie zawiadomi o niej rady lub. gdy 
-chodzi o mały zakład, izby pracy w dqgu 7 dni 
od dowiedzenia się o winie. rozwiązanie stosun
ku jest bezskuteczne do dnia zawiodomienia. 

:1 . Sąd pracy może zezwolić na rozwi11zH
nie stosunku pracy, jeżeli po wyborze wyjdą na 
jaw okoliczności nieznan e uprz1·dnio kierowni
kowi zakt~du, które sprawiają , i ż nie 1Uożnn 
zgodnie z wymaganiem dobrej wiary żądać od 
właściciela zakładu pracy. by pozostawał w sto 
s unku pracy z drugą stroną. Są.d określi termin 
i warunki v,ypowiedzeni~1. 

Ar t. 40. 

1. Stosw1ek pracy z radnym ( mężem za
ufania) lub jego zas tępcą może ulec rnzwiązaniu 
za wypowiedzeniem, gdy slan zalr11dnienia 
w dzial e, \\ którym był zatrudn iony, zmniejszv 
s iQ do %. 

2. Radnemu ( mężowi za ufania ) lub jego 
zaslępcy służy prawo do ponowm~go zalrudnie 
nia. gdy sta n wtruclnienia w j('.go dziale zwi ęk -
szy s i ę do 2/:, . · 

3. Prawo Lo gaś nie , jeż C' li raday ( mąż za
utania ) lu b jego zastQpca. zawiadomiony przez 
kierownik a. nic stawi si~ do prac.v ,y ciągu 
7 ·dni. Czas ten przed.łuża s ię o najkrótszy okres 
w,ypowiedzenia gdzie indziej nawiązanego st o
s unku pracv i o okresy ochr.onne (choroba. ćwi
cze nia wojskowe i L. p .) pod warunkiem za,via -·. 
clomienia ki e rownika w ei ą g11 ow~·ch 7 dni o go 
t o wości powrotu. 

4. \V przypadkach. oznaczonych w usl. l 
i 2 mandat radnego (męhi zaufania) lub jego za 
!ó- 1 t: PCV nit' wygasa . 

.-\rt. 41.. 

I . Z kandyda tem na radnego można roz
wił1zać sto~unek pracy za wypowicdzn1iC'm lak. 
j:1k z r;1dnym · ( t.rł. 40 usl. 1). 

2: H:audyrlalura jego nie upada i jeżeli zo- . 
~lanie~ wybrany, służą: mu uprnwnienia radnego 
( męża zaufania ) lub jego zasl ępcy .do p nnowne
gn zntrudnienia . 

. :-i. · Z członkiem komi s.fi wyborczej nil' 
można rozwiązać s losuuku pracy przez wypo
\\ iedze nic. póki ni e odht;dq sic: w~r!Jory, chyha 
Żf' zoslan~ odroczone z powodu 11nic>ruc homi•.'
nin znaezn ej ez~ści :rnktadu. 

DZIAL n . 
UOZSZEHZENJE ZADA.~ HADY W NIEKTÓ

BYCH ZAKL\HACH PRACY. 

Art. .i~. 

1. \V przedsięl,iorslwacl1 . bankach i insLy
lucjncli' finansowych , należących do pai1:hva lul, 
do zwiqzkó w' s:1111orz:1dow~-ch. rada zakładowa 
w~·z11acza przeds tawiciela. kt6r~· ma prawo hr.1,; 
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~tale udział w organach kontrolnych z głosem 
doradczym ·- w formie, oznaczonej rozporz:t
dzcnicm Rady Ministrów. 

2. Jeżeli przedsiębiorstwo . bank lub insty
tucja finansowa posiada kilka zakładów pracy. 
.do ich wspólnego zarzqdu wchodzi przedstawi
ciel naczelny. Przedstawi'cielem naczelnym zo
staje corocznie kolejno przedstawiciel z innego 
żakładu. 

Art. 4:·t 

1. \\' przedsiębiorstwiP, należącym do spół
ki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowie 
dzinlnością o kapitale zakładowym co najmniej 
250.000 zt. , radzie służy prawo udziału w wyko
nywaniu społecznej kontroli spółki. 

2. \V lvm celu rada zakładowa ustanowi 
w trybie art. 17 ust. :3. 4 i '5 spośród radnych 
priedstawiciela. 

;1, Zadania swe wvkonvwa on: 
a) przez udz1ał w · wat{~ym zgromadzeniu 

akcjonariuszy (zebraniu wspólników) ·· 
z głosem doradczym. który będzie pro
tokółowany; 

b ) przez wykonywanie uprnwnień akcjona 
riusza (udziałowca ) z tytułu udziału 

.w walnym zgromadzeniu [zebraniu 
wspólnikciw). z wyjc1tkiem głosu stanow
czego, 

c) przez zapoznawanie si~ z biegi<'m spraw 
spółki, 

<l ) przez zgłaszanie swych uwag władzom 

spółki i samorządowi społeczno-gospo

darczemu. 
4. Z udziału w walnym zebraniu a.kcjona

Tiuszy (zebraniu wspólników) przedstawiciel 
składa w ciągu 14 dni sprawozdanie rudzie i sa
·morzttdowi społeczno-gospodarczemu . 

f> . Jeżeli przedsiębiorstwo składa się z kil
ku zakładów, corocznie kolejno przedstąwicid 

innego · zakładu jest przedstawicielem naczel
nym. Pozostal'i przedstawiciele mają wówczas 
tylko prawo głosu doradczego na walnych ze
hraniach i prawa wyniienione w ust. a lit. c) i d) 
,...- stosunku do spraw swego zakładu. 

o. Nadzór , nad <lziałalno~ci::! przedstawi
cieli spr:awuje samorz,1d społeczno-gospod~ircz~' . 

DZIAŁ \'Il. 

URZĘDY PAŃSTWOWE I SAMORZ.\DOWE. 

Art. 44. 
Rada Ministrów ok,·eśli w drodze rozporzq 

dzenia lermiu. zakres i sposób zastosowania 
przepisów prawa niniejszego do urzędów paf1-
st wowych samoruidowych. 

DZIAŁ \'Tli . 

PR:ZF.PISY KARNF.. 

Art. 45. 
l. Kierownik zakładu prac~·, który umyśl

nie nie zwołujr- w ustawowym terminie zebrania 
n1d~, zakładowej dla wyboru przewodniczącego 

alho umyślnie uniemożliwia zwołanie luh odby
cie zebrania rady zakładowej, podlega grzywnie 
do 3.000 zł . lub karze aresztu do 1 miesii1ca luh 
obu tym karom łącznie . 

2. Kierownik zakładu pracy, który zostaje 
po raz trzeci w cit1gu jednej kadencji ni"dy zakła -
dowej skazany za czyn. określony \'V ust. 1, pod
lega karze grzywny lub karze aresztu do 3 mie
sięcy lub obu tym karom łqcznie. Obok tych kar 
sąd może orzec ulrnt~ prawa kierowania zakła
dem pracy na czas od li miesiGc~· do ::i lal. 

Art . 4!i. 

1. Kierownik zakładti pracy. któr:v w za 
miarze utrudnienia radzie zakładowe.i lub m<:żo
wi zaufania spełnienia ich obowiązków fałszy

wie informuje władze państwowe lub samorzr1-
dowe lub związki zawodowe lub pracowników 
zakładu o działalności rady zakładowej, członka 
tej rady lub męża zaufania, podlega karze grzyw
ny lub karze aresztu do 3 miesir,cy lub obu tym 
}.arom łącznie . Obok tych kar sąd może orzer 
Htratę prawa kierowania zakładem pracy na 
czas Ód 6 miesięcy rlo :J lat. 

2. Tymże karom podlega kierownik zakła
du pracy, który rozmyślnie nie wykonywa pra 
womocnej uchwały rady zakładowej luh też zło
śliwie utrudnia osobom, wymienionym w art. 39 

. ust. 2 pełnienie obowiązków nałożonych na ni~ 

I \prawem niniejszym. 

Arl. 47. 

l. Człom·k rady zakładowej lub mąż za
nfania, który w sprawach, wchodzących w za· 
kres zadań rady zakładowej, umyślnie udziela 
·fałszywej informacji _władzom pai'1slwowym luh 
samorządowym lub związkom zawodowym lu}, 
pracownikom zakładu , albo rozmyślnie z::itaja 
zażalenia i wnioski pracowników zakładu . pod 
kga karze ar~sztu do l mil'Siąca. oqok które j 
sąd może orzec utratę pl'awa wybieralności rlo 
rad zakłado,vy~h na czas od 6 miesięcy do ~ lal ' 

2. .Jeże.li sprawca działa z chęci zysk11. ' 
podlega karie więzienia do lat 2-ch, obok której 
sąd orzeknie utratę prawa w~' hieralności do rad 
7akładowych na czas ocł 2 do 5 lal. 

Art. -18. 

1. Kto wyjawi tajemnicę handlową ]uh 
leclmiczną. z którą zapoznał się w zwh1zkt1 
z pełnieniem obowiązków członka rad:v zakła
dowej lub męża zaufania albo w czasie obrad ra
dy zakładowQj, podlega karze wi~zienia do hi't 2 
lub aresztu do I.at 2. 

2. Jeżeli sprawca działa z c.h~ci zysku, 
podlega karze więzienia do lat 5 i grzywnie. 

3. .Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, pod
lega karze aresztu do ;3 miesięcy. 

4. Nie ma przestępstwa jeżeli ujawniającv 
tajemnicę czyni to ze względu na uzasadnion:v 
interes publiczny lub prywatny. 

Art. 49. 

Do rozpoznawania spraw ~ oskarżenia 

o czyny. przewidziane w art. -15 - 48 rozporzt}-
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dzenia niniejszego wł:lściwe są S:}d~· pracy, 
w uiiejsco,.,:ościad1 zaś które nie nnleż:i <Io okrę
gu sqdu pracy - sądy grodzkie. 

Art. 50. 

Dochodzenie w sprawach, określonych, ! w 
nrt:,,·kule poprzedzającym. przeprowadza i wy
stępuje przerl s:1d•~m prac~· jako oska.-życicl rw
hl iczny fun kcjona i-i usz adm i nisi rac.ii pracy . 

Art . 51. 

Do clochodzt>nia i . post~powa11 ia w sądzie 
pracy w sprawach, określonych w art. -15 - '48, 
stosuje się odpowiednio przepisy kndt>ksu postc:
powanin kurnego o -post~p1nvaniu w sądach 
grodzk if'h. 

Art. 5~. 
l. . .\pdację na wyrok sądu prac~· rozpo 

znaje przełoźony n11d tym sądem sąd okn:gowy 
w składzie sędziego okręgowego, juko. przewod~ 
ni<"zącego i 2-ch ławnikó"" sqdu okr~gow<•go. 
Oskarż~·cielem puhliczn:,·m przed sądPm okręgo- 1 

'-"Ytn jest prokurator. 
· '2. l~ nsa cja j(•st dopuszczalna 11:1 zasaduch 

O~' Ó\11y<0 h. 

DZT..\L IX. 

PRZEPISY PRZE.IŚCHnn•:. 

Art . 53. 

t. Osoba 1J1ianowana w okresie konspira
cj1 luh przełomu przn władz~ cywiln:1 h1b woj 
sknw,1 komis:iryczn:,-m ki e nnvnikiem zakładu 
pracy i powołani przez ni:1 spośród µracowni 
ków doradc:-,.·. są radą w rozumieniu prawa ni 
niejszego . 

2. Kornisaryczn:v kierownik zakładu prac7-· 
jt>sf przC\vorlniC'zqcym · rady. Władza mianująca 
go może swym zarz:1dzenicm dostosowa(: prze
pisy tego prawa do szczegół uych potrzeb okr<'Sll 
przt>lonrn. 

Art. 54. 

1. Picrwsw post,.:powani(' wyborczt> rnz . 
pocznh· si~ nie później, niż w ch1gu JO oni od 
ujawnienia się \\'ładz tymczasowPj administracji 
rz:1dowPj okręgu. do którego wkład należy . a w 
:-,,losunku do zakładów nowopowstających niP 
później . niż w ciągu 14 dni od 11ruchomie11in zn 
kłarlu. 

2. Pierwsze wybory prz.cprowad·za się we · 
dług przt•pisów <iziału IT[. rnzdziah1 TT z. Lym z:1-
sl rzt•żeni<•m, ;i;(• ; 

a) komisji~ wyborczą w~·zn;icza w rnkła
dach prac:v , ohjQlych arl. 5:3 rada w nim 
wvmif'niona , a w innych - wla4eiwv 
o~gan administracji pm.cy, · 

hi prnwo wyhieralności służy przy tych wv 
horach z nkoi'1c:zenicm 21 roku życia, 

wystarcza, by kandydat b~· ł ocl 2 Int prn
('ownikie1u w j:ikimkolwiPk z.awndziP. 
11raz niC' obowią;:ujt• w_nnagnnie wymie
niOIH' w art. 2(i lll'>ł. 2 Iii. c). 

a. \V razie uruchomienia nowych działów 
w zakładzi(• pracy, przeprowadza si~ 11iezwłocz
nic w~'l)Ory 11zupelu iającc . 

+. Ministc>r . Pracy i Opieki Społecznej mo . 
że - stoso,vnie do potrzeb - skróci{: nil· więce,i 
niż u rok pierwszą kadencję rad w poszczegól-
11ych zakłnduch lub ich grupach. 

Art. 55. 

t. Do cz,1su ukonslvtuowani<.1 sit;• wymie
niouych w prawie niniejs~ym organów san~orzq
dowych, właściwe są: 

a) w zakresie zadań. powierzonych sajno
rz~Jdowi społeczno-gospodarczemu arty
kułami :ł , 17 ust. 4 i art. 18 ust. 5 - sąd 
pracy, 

Il) w pozostały·m zakn•s ic zada11 powierzo
nych samorzqdo,,,i - organ~· :idmini 
stracji pracy. 

'' Osobne rozporządzc11it• określi ustrój 
organów nrlministrac ji pracy i ich właściwość 
w sprawach ohjGlych rozporz:1dzcniem uiniej
sz~·m. 

DZIAŁ X. 

PlłZEPISY KOŃCOWE. 

Art . 5H. 

l. :\linis trr Pr:H:.y· i Opieki Społecznej mo
;.e w drodze rozporządze(1, u.zupełnh1jąe przepi
sy prawa ninicjszeg-o lub czyniąc odchylenia od 
n icli: 

n) przyslosowa \· jl' do sz('zegól11ych wl : 1 ści

woścj niektórych grnp zakładów pracy, ·. 
jako to: o OZIHlczon~·m z góry cz;1sie 
trwania. o n_iestafym zatrudnieniu, o nie
stałym składzie załogi. o nif.'statym miej
scu zatrudnienia pracowników i innycl1. 
powi<:kszyf w nich liezhc: zastępców, 
prz~,parlaj,ic·.ych na ,iednego radnego 
i powinzyć radnym wykon:'t;wanie ni(•
który<:11 czyn11osc1 nawet w okresie, 
w którym stosmwk prac~· z nimi uległ 
rozwiązaniu skutkiem znmit',jszenia sh1-
nu zatrmłnicni:. 1. 

h) oz,rnczyć - - po W\Słudianiu opinii włn . 
ściwych zwią1.ków zawodowych pracow
n icz!·ch -:-· zaklndy pracy, \-\' których ze 
wzgl ~du na wy.il! tkmvP potrzeby clySC\ 
pJ in~· i knrno.'<"i. powit'rze.ni(• przewodni 
d wa w riulzie k it•rownikowi jest :,o 
uiec:zne. 

c l w porozumie11in z wlaściw~,mi :\tinislrn
mi i po w~·sluchaniu opinii właściwych 
zv,, i:J zk 6w z.a wodowyc h p rar.ow11 icz!·ch 
11grn11iczyi·. w nit>kt6rych przedsi<.hior
slwach. insly lucjach i flinduszach pai1-
slwow~·('[1 i snmorz,idnwych prawo sta-
11owil'11 ia n~gu lam i 1111 zakładowego prz,·z 
rady zakładowf.' oraz wprowadzi(- w za
mian ohowi.~zt>k w~·<lawn11ia instrukcji 
sł11żl.H1wych. 
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d} określić zasięg odstępshv od zasady bez
względnego obowiązywania regulaminu 
zakładowego, · 

e) określić sposób zgłaszania kierownika. 
skutki braku kierownika i obowh1zki 
właściciela w tym zakresie. 

f) nałoż~·ć na radnych obowiązek uczęszcza· 
nia na kursy specjalne lub składania eg
zaminów i przyznać im na ten cel do
ciatkowP płatne urlopy lub równoznacz
ne skrócenie czasu pracy, 

g\ ustali(· lPrmin~· i porzqcłek pierwszych 
wyborów według grup zakładów oraz 
postępowanie i kary za nadużycia w to 
ku tych wyborów popełnione. 

3. :\linister Pracy i Opieki Społecznej ok1'e
~śli w drodze rozporządzenia: 

a) w porozumieniu z Ministrem Sprawiedli
wości - postępowanie wyborcze, · 

b) postępowanie w zakresie art. 2 ust. 3, 

. c) postępowanie przy uchwalaniu regulami
nów zakładowych. także w ,nałych za
kładach pracy. rozstrzyganiu sporó_w 
stąd powstałych i przy wykonywaniu 
nadzoru nad zgodnością regulaminów 
z prawem, 

d) tryb obradowania i urzędowania rady 
oraz sposobu prowadzenia. a także 

udostępnienia akt, ze · szczególnym 
u względni{'n iem protokółów. władzom 

pai1stwowym i samorządowvm. prncow
niczyrn związkom zawodowym i człon
kom. załogi. 

Art. 57. 

1. Z dniem wejścia -..v ż~•cie prawa HlllH'.:

-szego lrnC}\ moc ohowiązując:t wszelkie przepi 
sy w zakresie przez nie objętym. 

· 2. Art. g rozporztidzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie 
o pracę robotników (Dz: l.:. R. P. Nr. 35, poz. 324) 
utraci moc obowiqzującą z dniem wejśe.ia w ż~,

cie rozporządzenia, przewidzianego w art. 5H 
nst. 2 lit. e) prawa niniPjSz<)go. Wszystkie prze
pisy, dotyczące kierowników, ustanowio1\vch na 
podstawie uchylonego artykułu, odnosić należy 
do kierowników, ustanowionych na mocy wy
mienionego rozporządzenia. 

3. \V rozporządzeniu Prezydenta Rzec1:v
pospolilej z dnia rn marca 1928 r. o umowie 

Poz. 16 

o pracę rnhotników (Dz. L'. R. P. Nr. 35. poz. 
B24) wprowadza się zmiany następującE>; 

a) w art. 4B rlorlaje się ust. ;3 w hrzmieniu: 

„J eżeli robotnik wys I ąpil z zażaleniem 

na nałożoną kar~ do rady ;wkładowej, 

wykonanie kf ry odracza się do najbliż
szego zebrania rady. Kary nit' można w 
tym przypadku wykonać później. niż 

w ci::igu 6 dni od zebrania rady· ·. 

b) rozdział VII (arl. 48~ 59) skreśla się, 

c) w ad. til ust. 1 skreśla się powołanf' mi
m.ery artykułów: 9, 48. 51, 52, 54. 5g 
i 57 ust. 2. 

4. \V rozporządzeniu Prez~·deuta Rzeczy
pospolitej z dnia rn marca rn28 r . o umowie 
o pra<'tt pracowników umysłowych (Dz. ll. R. P. 
"Nr. 35. poz. ;32:1) skreśla się rozdz. \'1 (:ut. 
43--51'). 

5. \Y ustawie z dnia 1H maja 1922 r. o ur
lopach dla pracowników. zatrudnionych w prze
myśle i handlu (Dz. l !. R. P. z 1933 r. Nr. H4, 
poz. 7~15), :ut. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie na-
5.lępujące: 

·,. Pracownicy majq prnwo porozu1111ec 
się wzajemnie, co do kolej110ści korzysta
nia z urlopów. Radni zakłndowi (mąż 

zaufania) luh upoważnieni przez nich 
pracownicy ułożą proponowanr listy ' 
u rlopo,,·E> według działów zakładu pra
cy, na każdy miesiąc oddzielnie. Lisię 

urlopovvą zatwierdza kierownik zakładu 
pracy co najmniej na 1 faiesit\c naprzód 
i niezwłocznie zawiad:imia uprawnio 
nych o terminir ich urfopu". 

Art. 58. 

\Vvkonanie roz.porządzenia nmie,1szego po
rucza się właściwym władzom naczrlnym. 

Ad. 59. 

Hozporządzenie ninicjsz(• wchodzi w życie: 

na obszarze llzeczypospolitej, uwolnionym od 
okupacji - z dniem ogłoszenia, na pozostałym 
obszarze - w miarę uwalnianii1 go od okupacji. 
Za dzief1 uwolnienia obszaru województwa od 
okupacji uważa się dzień, w którym wojewoda 
ogłosił w dzienniku wojewódzkim o podjęciu 
przez śiehie .r,nvn<·j działalności urz<:dnwcj . 

lklegat na Kraj - \Vicepremier: Klonowski 

Ministrowie dla spraw Kraju: Walkowicz 
Traug'lltt 
Opolski 
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17 
ROZPORZĄDZENIE KRA.JOWE,J RADY MJNJSTROW 

z dnja l sierpnia H)-14 r. 

o rozwiązaniu korpusu Polic.ii Państwowej i obowiązkach _jt'go funkc.ionariuszów. 

!\a podstawie arl. 7 dekretu Prez~,ctcnta Rzt·
czypospolile.i z dnia 2ti kwietnia 1 !)44 r. o tym 
czasowej organizacji władz na terytorium Rze 
<zypospolitej (Dz. U.' R. P. cz . Il1 Nr. l , µoz . 1) 
zarz,1clza s i<~ co nns l· ępuje: 

1. Przepisy ogólnt\, 

Art. 1. 

Korpus Policji Pa11stwowej, istniejący na 
podslawie rozporządzenia Prezydt>nta Rzcczypo
spol i tej z <lnin 6 marca 1H28 r. o Policji Pa11-
sl wowej (Dz. C. H. P. z 19:·H r . '.\'r. 5, poz. 27 ) 
rnzwi,1rnje sit:. 

' 

Art. 2. I 
I IL•kroć rozporządzenie nm11:>3sze wym ieuia I 

funkcjon ariuszów P. P., rozum.ie s i ę przez lo ofi- [ 
cerów i sŻeregow~·ch rozwh1znnej Policji Pai'1 ,. 
s twowej. · I 

:\rl. :1. ! 

Funkcjonariusze P. P., którzy w dniu I 
1 września Hl39 L pozostawali w służbie czyn · 1 

llej. jeżdi stosunek służbowy pn tej da cie nie · zo
s!ał rozwi:p;any przez władze polskie. mają oho- , 
wiąZl•k: li 

a J dokona( . zglos:t.enia w sposóh, określon\' 

wart.5,7, I 
b) w razie wezwai1in (powołania) ohj:,ić 

służ hi; w Korpusie Rezpiecze11stwn na 
slano,visku ~ wyznaczon:vn1 prz<'Z ~? łnści - I 
w:1 władzę . 

Art. -1. 

:\'1ia11owa11ia , jak również zmiany w stosun . 
ku :służbowym i r.wolnienia ·runkcjonariuszó,Y 
P P .. dokonane· przez władze okupacyjne lub 
im pod l egłe, są pozhawione skutków prawnych 
w stosunku do Pn1·1slwa Polskiego. 

2. 

r 

1 

I 

nwrni~ l~orpusu Jkzµiec zei'ls twa . a gdyby zacho
dziły waż11e przeszkody w dotrz_ymaniu tego ter
minu - - w lermi11iP :-~ dni od chwili ustn11i 11 
prwszkód. 

:ł. Funkcjonariusze P . P .. przt'hywający za 
granicą, pow,nni dokonać. zgłoszenia w terminie 
7-<lniowym od duia powrotu dn Kraju, nie póż
nie j jednak, n iż w (i miPsi~cy od dnia wejścia 
w życie rozporz;1dzcnia uiniej:szego. 

:L Tr~·b i termin dokonywa111a zgłosz~ 11 
przez funkcjonariuszów P . P. , pl'łniqcych czyn
ną służb('. wojskmq. hGclzic• okrl'ślon~· od 
dziPlnie. 

Art. 7. 

Zgłosrnnia nalPży dokonać.' na p1:m1ie w 2 
egzemplarzach. podaj;1c im ię i nazwisko zgła- · 
szajqcP.go ~ię. slopień i przydzi,ll służhov,:y 
,v dniu 1 września l!J:iH r„ dokładny adres nraz 
krótki opis fHZPhiegu ż~Tia od dnia 1 września 
rn:rn r . 

.-\rt. 8. 

Obowh1zek zgłoszenia nfr dotyczy funkcjo 
1wriuszów P. P .. którzy już w czasie okupacji 
żostali powołani du stużhy w Korpusie Bezpie
Clt'l1stwa przez Delegata Rzą<lu luh przez upo
ważnione przf'z II icgu władzf'. 

:1: Powolanlt.• do służby w h'.m•pusie Hezpiel·ze11-
stwa~ zmiany i rozwiązanie stosunku slnżhowl'~O. 

.\rl. !l . 

1. Do powoływnnia do '.służby w Korpusie 
Bezpiecz<·11stwa funkcjonariuszów P. P. · jes~. 
właściwy ·Minister Spraw \V f'wnc,:l rmych 1 ub 
z jego upoważnienia Główny Inspektor K B 
1,raz wo,jPwodowil' i staroslowil' w zaluesie. 
określonym w art.. 10 i 11. 

~. \,\Tładzn powołująca d o st 11żlw je!-1 rliw
nież. właściwa do w~·znac7.<'ni.t pr;,;y(lziału służ

bowego i slanowiskn ." przy cz~· m nie jest zwi,1-
za nn okol i cznościi! . .in kit' stano w isk o zajmowa l R('Jestrac.ia. 

.\rt. 5. 

1. OficerowiP P. P. w s topniu od nudko 
misa rzn ,vzwvż oraz ws ;,;yscy oficProwie za -
111 icszka li w 1;l ieśr.i (• woj<' \\:~d~k im , clokonywuji1 
zgłoszPni.1 w konwndzi(' wo,it'wó<lzkiej Korpusu 
Bczpiecze1'isl wa . 

' fonkcjona riusz w Policj i Pa11stwowej ' przed 
okupncj:1. \Vładza ta jest równh·ż właściw:.i d,i 
zarządzenia przenicsit•n i :~ fu n k ejo na riHszu P. P. 
do inn ej m ie' jscov,,ośc i. 

2. Pozosta li ofict•rowie. oraz szeregowi 
P. P. dokonywują zgłos:r.enia w komendzie po · 
wialowt'j Korpusu Bt'zpieczd1stwa lego powiatu. 
w którym zamieszku.i:1 . 

Art. f>. • 
I . Zgłoszt>11i:1 należy dokonać bezzwłocz

nie. nie późni ej jed nak niż w ciągu d11i :1 od dni ~· 
podjęcia jawnej dzia łat uośl' i prz<'Z wlnśc i w:1 ko-

Art. 1 O. 
\V njewoda l uh z jego uµoważn i1•11ia ko men· 

chrnl wojew{idzk i I, . 8. lllOŻl' powoł\wać: <lo 
·slużhy w K<H·pusi<.· lkzpil·czc·1'islw:t wsz~·stkich 
lll mieslkałvch na oln,:rnrze wo it'wództwa ofice
r(,w P. P . .:_ _ z w~·jq t k it>111 posh;dająqch stopi<"~ 
,, d p11dinsp<'ldora w7. wyż oraz SZl'rc>~ow~:ch. 

.\rt. 11. 

S la rosi n jl:'sl up r:i wni o ny powoh,i· f11nkcjo -
1tari us ;,;:1 P. P„ kl1·J1·~· dokonał zgłoszl'nra w pod-
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lt·głcj mu komendzie powiatowej , do tymczaso · 
wego wykon~'wania wyznaczonych funkcji ,..., 
Korpusie Bezpi<.'czcństwa do czasu _v,•ydnnia 
decyzj~ o powołaniu przez władzę , określonq 
w art. 9 lub 10. 

Art. 12. 

Do służby ,v horpusie Bezpieczci1stwa nit> 
można powoływa(: funkcjonariuszów P. P., je 
żeli władzy są znane zarzuty po,vażnir ohciąża
.if!CC ich w związku ,z zachowaniem się w służbie 
lub poza służbą w czasie okupacji lub przed nią, 
do ez~1su wydania orzeczenia w sprawach t~·ch 
funkcjonarillszów w myśl przepis1l\v art. '.W. 

Art. t:-t 
T<-rmin wygasnu;cia uprawnit•ń wojcwo

dó,v i starostów. określonych w art. 10 i IL 1 

oznacz~· Minister Spraw \V l:'wnętrznych. 

Art. 14. 

FunkcjonariuszP P. P., którzy .1uz w czasif· 
okupacji zostali powołani do służby w Korpusie 
Bezpieczd1stwa przez Delegata Rzqdu lub upo
ważnionl:' przez niel-(o władze , obejmują jawną 
stużbę ·• bezzwłocznie [)O zarządzeniu podjęcia 
jawnej działalności przez ten Korpus. 

Art. 15. 

I. W ciągu 2 lal od dnia wejścia w życie 
rozporządzenia niniejszego :\linister Spraw \Ve
wnętrznych może z ustalonym w służbie funk 
c,ionariuszetn P. F., tak powołanym do służbv 
w Korpusie Bezpiecze(Lstwa jak i niepowołanym 
do. niej, rozwiązać stosunek służbowy także po
za przypadkami, określonymi w przepisach. nor
mujących · stosunki służbowe w Policji Państwo
wej lub ,v Korpusie Bezpiccze11sh·va. 

2. L:pra wnienia, '-''Ylllicnione w ust. l. słu · 
żq w stosunku do szeregowych P. P . również 
wojewoctom. 

;1, Funkcjonariusz .P. P .. z którym rozwią
zano stosunek służbowy ·ua podstawie ust. 1, za
chowuje nabyte prawa do zaopatrzenia emery
talnego. a jeżeli prawa tego nie nabył, otrzymu
j(· jednorazową udprawt: w wysokości :1-mie
sit:cznego uposażenia. 

Art. l H. 

M:niskr Spraw \Vewnęti·znych może roz
\.viązać stosunek służbowy z funkcjonariuszem 
P . P., uchylającym się od zgłoszenia lub objęcia 
służby , :w skutkami dobrowolnego wystąpienia 
Z( służb'.'·· 

4. Uposażenia służbowe. 

"Art. 17. 

1. Funkcjonariuszom P.· P., powołanym do 
służby w Korpusie Bczpiccze11stwa, służy prawo 
do uposażenia służbowego od dnia powołania. 

2. Za czas od dnia zgłoszenia się do dnia 
powołania lub rozwiązania stosunku służbowego 
można funkcjonariuszowi P. P . przyznać zasiłrk 
,.,, \vysokości uposażenia zasadniczego. 

Poz. 17 

:-t Zasiłku nie można przyznać'. funkcj0-
nariuszom P. P., wymienionym w art.. 12. 

4. Osobne przepisy - określą wysokość upo
snżcii funkcjonariuszów Korpusu Rezpit·czPń
stwa. 

5. Za okres okupacji i za czas do dokona
nia zgłoszenia funkc.ionariuszpm P. P . nie służy 
n>szczenie <lo uposażenia służbow,,go. 

Art. 18 . 

l. \Vładza przełożona może według swo
bodnego uznania odmówić funkcjonariuszowi 
P. P. zwrotu. kosztów przeniPsienia luh przyznać 
.k tył ko w części, jeżeli: 

,t) przeniesienie następuje w związku z :i:a 
chownnit>m się funkcjonariuszu w czasie· 
okupacji lub przed nią 

h} funkcjonariusz zostaje powołany <lo 
stużby w miejscu swego zamieszkania. 
stanowiącym ośrodek jego stosunkó'-' 
życiowych. choćby ono hyło inne, niż je
go miPjscc służbowe z dnia I września 
Hl39 r. .. 

2. Funkcjonariusz P. P., który w zwh1zk11 
z wypadkami wojennymi opuścił miejsce służbo 
we i do niego wraca celem objęcia służby. otrzy
muje zwrot rzeczywistych kosztów podróży ko
leją oraz przewozu ruchomości swoith rodzin~· 
(żony, dzieci) w granicach Kraju. 

5. Funkc.fonariusze l'merytowani. 

Art. 19. 

l. Rozporządzenie '.\f inislra Spraw We
wnęłrznych , może nałożyć na emerytowanych 
funkcjonariuszów P. P., którzy nie przekroczyii 
jc~zcze f>O lat życia, obowiązek powrotu do służ
by czynnej i objęcia j(•_j w Korpusie Bezpieczd1-
stwa. 

2. Rozporządzenie to może również nało
zyc na funkcjonariuszów P. P. obowiązek rej<·
stracji oraz poddania się badaniu lekarskiemu, 
celem stwierdzenia zdolności do służby . 

;{. Emerytowanego funkcjonariusza, który 
uchyli się od obowiązku rejestracji, od powrotu 
cio służby czynnej lub od poddania się badaniu 
h•kapkiemu, Minister Spraw \,Vewnętrznych 
n1oże pozbawić prawa do pobierania uposażenicl 
emerytalnego do uk011czenia przez niego 60 ro , 
ku życia, co jednak nie narusza praw żony 
i dzieci emeryta do pensji wdowiej lub sierocej 
w razie k-go śmierci przed ukończeniem 60 lat. 

ti. Odpowidzhalność za zacl1owanie si~ w czasit~ 
okupacji i przed nią. 

Art. 20. 

Osobne przepisy określą odpowiedzialnośc'.". 
funkcjonariuszów P. P. za niezgodne z obowiąz
kami funkcjonariusza P. P. zachowanie siQ 
w czasie okupacji luh przed nią. 



Poz. 18 

7. Przepisy końeowe. 

Art . 21. 

Funkcjonariusze P. P ., pełni,1cy w dniu wej,;
cia w życie rozporządzenia niniejszego funkcje 
służbowe we władzach okupacyjnych lub v,- po
rnstającej pod kierownictwem tych władz t. zw. 
Policji Polskiej, obowi,izani są za'hezpieczyć 
mieni e państwowe oraz akta i rlokument:v i prze 
kazać jC' ,vłaściwym org:inom Korpusu Bezpic· 
cze11stwa . 

Art. 22. 

l1mowa o pracr., zawartn przt'd dniem usta 
nin okupacji z instytucją puhliczm1 lub osoh~\ 
prywatną przez funkcjonariusza P. P., powoła
nego do stużhy w myśl rozporządzenia niniejsze
go. zoslajc z chwilą powołania rozwhp:nna z mo
c-'· prawa. przy czym strony ni e mol-{11 z tego t.'·
t utu podnosić do siebie żadnych rosŻcze11. 

Art . 23. 

1. Funkcjonm·iusz P. P ., który uchyli sir. 
od nkr1,ślo1wgo w art . ;{ obowiązku zgłpszenia 
I ub objęci.i służb~· w Korpusie Bezpieczeństwa , 
" prz~·padku powołania do niej. podlega karze 
,, it: zit>nia do lat 5. 

·> FunkcjonarillSZ P. P„ którv nie wypeł -
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nil't obowiązku. określonego w :u t. 21. podlega 
karze więzienia cto lat 5: w przypadkach 
szczególnie ciężkich sad może wv·mierzvć kan· 
wir.zienia do lat 15, l;ih doży,".olnio, all)o kan~ 
śmierci . 

Ar! .. 24. 

1. i\oszenie granatowc•go munduru p·rzepi 
sa,wgo dla Policji Par1stwowej jest zakazane. 

2 . Kto wykran.::1. przechvko zakazowi 
us t. 1 podlega w trybie administracyjnym karze 
aresztu do 6 tygodni i karze grzywny do 3000 zł., 
lub jertnej z t:vch kar. 

Art. 25. 

\V ykouauie rozporządzenia 11m1e.1szego po
rnu:a si (;'. '.\-tinislrnwi SjJraw '''ewnętrznych. 

Art. 26. 

Hozporzą<lzenie niniejsz<· wchodzi w życie 
na obszarze Rzeczypospolitej. uwolnionym od 
okupacji ~ z dniem ogłoszeni.a. nn pozostałym 
obszarze - w miarę uwalniania go od okupacji. 
Za dzieó uwolnienia ohszaru województwa od 
olrnpacji uważa si t; dzień. w którym wojewoda 
11glosił w dzienniku wojewcSdzkim o pod,j<:cit: 
r„r1.1•z sit~hie ja-wnej działalności urz~rlmv<>j. 

Dt>l egal na Kr.aj - \Viceprt:'mier: Klonowski 
:\-tinistrowie dla spraw Kraju: Walkowicz 

T,·a.ugutt 
Opoh;ki 

18 
ROZPORZĄDZENIE KlłA.JOWE.J HADY MINISTRÓW 

z dnia 1 sierpnia 1 \H -1 r. 

o tymc·zasowt'j organizae.ji służby bezpieez.-ństwa. 

:\n podslawie ~ll't. 7 dekretu Prezydenla ' 
Rzeczypiispolitej z dnia 2!i kwidn ia Hl44 r . 

no~ ć slrnży santorz:1dowyeh oraz wspiera inne· 
organa rz:1dowe luh s·amorządowc, powołane d,1 
u trzymania p<ll'iądk n puhl icz,w/:{o. ,, tynl<'z:1smvcj organizaeji władz na terytorium 

J:zeczypospolit('j (Dz. l'. IL P. cz . Ili Nr. 1. 
poz. 1.1 z:1rzqdz;1 się eo n:ist()Pll.i<· :· 

DZl:\L 1. 

ZASADY OG(>LNE. 

Art. 1. 

Dla ulrzy111auia bezpit.•czl't'tslwn , spokoju 
porządku publicz11ego t \YOrzy sit:: 

1) Korpus Bc,zpieczd1stwa , 
2) straże samorz,1dowP. 

Ad. 2. 

1 . Korpus BPzpi,0 czi>i'1sl wa jl'sł orga Il Pm 

w~·ko11:1wczym r:qdowych władz administracji 
ogc'll m•.i rll ,i ut rz~· nrnnia bez.pieczcósl wa puhl iez
ncgo. 

2. Ponadto Korpus Bl'zpieczei'1s!w:1 koor
dynuje. wspiera. uzupdnia i nadzoru je działał -

:~. Sprawy informacji i w~·wiadu politycz
nego nie należą do zakresu działanin 1-~oqrnsu 
Bf·zpieczPI'lstwa . 

Art. 3 . 

Strnżc samorządowe sq organem gminY. 
, r,rzPz11aczo11~-m do utrz:vmania -,,v gminie spo

koju i porz,1dku p11hlicz1wgo onn bczpiccr.ei'1 -
stwa osób i mif'nia. 

Art. -L 
\\" zakresie dochodzenia i ścign11ia prze

slc:pslw l~orpus Bezpi1•czc11stwa i s lr:1i.f' samo 
rz:pfov.,t• sq organami wyknnawcz~'mi włarlz są 
dowych prokura lorsk ieh. 

A rl. :L 
Funkcjonariusze Korpllsu Bezpieczt>t'tstwa 

i slraży samm-zridow~·c h s:1 urz~dnikami w rQZU 
mii·niu kodeksu knmcgo . 
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Art. 6. 

l. Korpus Bezpiecze6stwa i straże samo
l'Z[!dowe są uprawnione przy wykonywaniu 
swych zadaó. do stosowania niezhędnych środ
ków przymusowych. a w szczególności siły 
fizycznej. · 

2. Funkcjon~u·iusze Korpu:-;ti Bezpieczeft
stwa i straży s~1morządowych w czasie wyk.oi1y
wania służby mają prawo użycia broni w przy
padkach, określouych ust.nvą z dnia 2;1 lutego 
19:'l9 r. o użyciu broni przez· Policję Państwową 
i organa o<·hron:v granic {Dz. U. R. P. :;.;r. 16, 
poz. 95). 

Art. 7. 

Każdy jest obowiązany na ż;.idanie orga.nów 
Korpusu Bezpiecze11stwa luh straży samorz.:1do
wych udzielać i.m w. miar<: możności pomocy, 
potrzebnej do pokonania czynnego oporu. Obo
wiązek ten ciąży przede wszystkim na władzach 
i organach rzt1dowych i samorządowych. 

DZIAL . Il. 

KORPUS BEZPIECZEN"STWA. 

Art 8. 

Korpus Bezpieczeństwa podlega Ministrowi 
Spraw ,vewnętrznych oraz wo,iewódzki1ń i po
wiatowym władzom administracji og:61nej . 

Art. 9. 

1. Organem Ministerstwa Spr:nv \Ve
wnętrznych dla określonych w ·ust. 2 sp.raw Kor
pusu Bezpiecze11stwa jest w ramach Minister
stwa Spraw Wewnętrznych osobny departament: 

·Główny. Inspektorat Korpusu Bezpieczeństwa. 
2. Do zakresu działania Głównego Inspek

toratu Korpusu Bezpiecze6stwa należą: 
1) sprawy organizacji i utrzymania Korpu

su Bezpieczeństwa w technicznej goto"<:ości do 
służby, a w szczególności: ' 

a) sp1'awy osobowe funkcjonariuszów, 
hj fachowe ich szkolenie · i wychowanie 

obywatelskie, 
c) utrzymanie dyscypliny, 
d) uzhrojenie i UlOf atrzenie, 
ł') inspekcja ogólna i kontrola technicznego 

wykonywania służby: 
2) sprawy organizacji straży samorządo

'\I\. vch i nadzoru nad nimi. 
·· :-J. Kięrownikiem Głównego ·~nspektorntu 

l{orpusu Bezpieczeństwa jest Głó\vny Inspektor 
K R., mianowany przn Ministra Spraw \Ve
-wnętrznych. spośród oficerów tego Korpusu. 
lub z poza ich grona. 

4. Statut organizacyjny Ministerstwa Spraw 
\Vewn~trznych ustali podział Głównego Inspek
toratu Korpusu Bezpieczeństwa na wy<lział~· 
i szczegółowy ich zakres działania. 

Art. 10. 

1. Organem wojewody dla spraw organi-
zącji utrzymania Korpusu l1ezpieczei1stwa 

Poz. 18. 

·.v technicznej gotowości do służby (art. 9 ust. 2 
pkt. l) jest komenda wojewódzka Korpusu Bez 
pieczeństwa. 

2. Komenda wojewódzka uzupełnia po
nadto i wspiera działalność ,vykonaw.czą niż
szych orgirnizacyjnie jednostek Korpusu J3ezpie
czeństwa, wykonywa polecenia w'ojewódzkiej 
władzy administracji ogólnej w zakresie bezpic
cze11slwn. spokoju i porządku publicznego oraz 
nadzoruje wykonywanie przez Korpus Bezpie · 
czeństwa polecei1 ,vła dz, wydanych W zakresiP, 
ich ·właściwości. zwłaszcza co do prawidłowości 
ich wykon . .ania pod względem techniki służby. 
Do komendy wojewódzkiej Korpusu Bezpie
czeństwa należą również sprawy organizacji 
straży samorządowych i nadzoru nad nimi. 

:1. Komenda wojewódzka Korpusu Bezpie
czeństwa stanowi odrębną od urzędu wojewórlz
kiego jednostkę organizacyjną, podległ:! woje
wodzie. 

4. OdpowiedŻialnym przed ,vojewodą kie
rownikiem komendy wojewódzkiej jest komen
dant wojewódzki Korpusu Bezpi~cz~i1stwa. 

5. \V sprawach wymienionych w ust. 1 
,vojewoda działa przez komendanta wojewódz
kiego Korpusu Bezpieczei1stwa. co do wykony
wania przez Korpus Bezpieczeństwa jego zada11 
w zukresie utrzymania bezpiccze11stwa, spokoju 
i porząrlku publicznego, wo_jewoda kieruje jego 
działalnością przez urząd wo,jewód1.ki i powiato
wi> włudzc administracji ogólnej, a w miart! po
trzeb.,· także przC'z komendanta wojewódzkie.go 
i podległych funkcjonariuszów Korpusu Bezpie-
cze11stwa. · -

Art. 11. 

Organizację komend woj(•wódzkich Korpu
su Bezpi~czeństwri określi zarzqdzenie '1:inistra 
Spraw \Vewnętrznych. 

Art. 12. 

1. Na obszarze powiatu organami powo
łanymi do bezpośredniego pełnienia funkcji wy
konawczych w zakresie hezpieczeństwa publicz
nego oraz do wykonywania zadań, określonych 
w art. 2 ust. 2, są komendy powiatowe Korpusu 
Bezpieczeństwa i podległe im posterunki rejo
nowe, a w większych miastach komisariaty. 

2. Funkcje te pełnią komendy powiatowe 
.i podległe im jednostki Korpusu Bezpieczeństwa 
na podstawie obowiązujących przepisów praw
nych i instrukcji służbowych oraz pod kierun
kiem i .nadzorem powiatowych władz admini
stracji ogólnej; władze te _wydają komendzie po
wiatowe.i i za jej pośrednictwem lub bezpośred
nio posterunkom rejonowym i komisariatom 
Korpusu 8e7,pieczeńs!wa, a w wyjątkowych wy
padkach również poszczególnym funkcJonariu
szom tego Korpusu, polecenia wykonania. okre
ślonych zadań, jak również udzielają ogólnych 
wskazówek i wy,iaśniei"1. 

3. \V sprawach dotyczących or~anizacji 
i utrzymania Korpusu Bezpieczeństwa w tech
nicznej gotowości do służby shuostowic działa.ią 



Poz. 18 

prze1; komendanta powi:itowego 1\orpusu Bez
pieczef1stwa. 

-l. l\omencla powiatowa Korpusu Bezpie
czeństwa podlega staroście, nie wchodzi je<lnak 
organizacyjnie w skład starostwa. 

5. Odpowiedzialnym przed starostą kie
rownikiem komendy powi_atowcj jest komen
dant powiatowy l\orpusu Bezpiccze11stwa. Dba 
oi1 o utrŹ)'nHmie technicznej gotowości do sluż
t~, komendy powiatowej i podległych jej jedno
st<:'k Korpusu Bezpit>cze1htwa oraz o należyte 
pełnienie przez nie funkcji , określonych ~, ust. 1. 

ł:i. Zarządzenie :'\linistra Spraw \.Yewnętrz-
11~-ch określa: 

n) zasady organizacji powiatowych komend 
I.:orpusu Bezpieczeństwa oraz posterunków rejo
mrn:ych i komisariatów w większych miastach, 

h) organizację Korpusu Bezpiecze1istwn w 
miastach, wydzielonych z powiat<'lw pod wz[.l·lf;
d.cm administracji rzwlowej. 

Art. 18. 

l. \\' ,vojcwództwach, a w miar~ potrzehy 
także w powiatach, bi:dą tworzone skoszarowa-
11t oddziały Korpt!SU Bezpiecze11stwa, przezna
czo1w do zadm'i specjalnych, nic dających sit~ 
wylto11a<'· siłami komendy powiatowej Korpusu 
lkzpit>cze11sh.va nraz posterunków i komisaria
lr',w (odwody-rezerwa). Oddziały Il' mogą słuc 
zyc n'nnwczt-~.\nie celom szkolenia. O .użyciu 
t_vch oddziałów do działar1 docydują władze ad-
m inistrncji ogc'JI nej. . . 

ł . Ponad to ,v rn 11jach or~\a nizacji Korp usi1 
Llezpit·cze11sl wa, określonej \\' a rlykułach po
przcdzających ... hędą istniały służby specjalne, 
przt!znr,czone dn specjalnych celów slużhy l>cz 
pieczt-1'istwa (służba ślNlcza. kobieca). 

:1. Szczegóły organizacji tych oddziałów 
i stużh określi zarządzenie Ministra Spraw \Vc
wnGlrznych , a co do służby śledc,:ej - · w poro
zumieniu z \1inistrem Sprawiedliwości. 

Art. H. 

1. O tworzeniu oraz znoszeniu komisarin-
1ów i posterunków rejonowych Korpusu Bezpic-
cze11slwa decyduje wojewoda. -

2. O l worzeniu oddziałów rezerwowych 
(odwodów) dt•cyduje :\Iinislcr Spraw \Vev,,rn:trz 
nych. 

Art. l 5. 

1. Oficerów na stanowiskn konwndanlów 
wojewódzkich i powiatowych I,orpu!iu BezpiC'
czdi.shva i na inne stanowiskn kiero'wnicze wy
znflcza :\linish•r Spraw \\\•wnęlrznych. 

2. ;\a komenchwlów posterunków oraz na 
inne stanowiska kierownicze. ohsadzune przPZ 
szeregowych. wyznacza fu11kcjo11ariuszów woje
woda. 

Arl. 16. 

Minisler Spraw \Vewnętrznycl1 może: 
a ) zarzqdzi1: w poszczeg(>ln~·ch rniPjscmvo

ściach I ob 1w większye lt ohsznnich obj~-
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cie przez Korpus Bezpiecze1istwa zadali 
straży samorządowej, 

h) llStanawiac'.'. komendv obvwdOW(' Korpu
su Bezpieczeństwa, obejmujące kilka po
wiatów, oraz określa<; ich organizację 
i zadania . 

.\rt. 17. 

O czasowym wzmocnieniu sił Korpusu Bez
piPczci'1stwa jednego wojew1'id:dwa siłami inne
go województwa decyduje :\linist('r Spraw \Ve- . 
\Yllęłrznych, a o wzmocnieniu sił Korpusu Bez
pieczeóstwa jednego powiatu silami innego po
wiatu tego sauiego ,vojewództwa - wojewodu. 
po wysłuchaniu opinii komendanta wojewódz
kit>go Korpusu BPzµiecze11stwa·. 

Art. 18. 

l. Koszty utrzymania Korpusu lkzpieczeń
sl wa ponosi Skarb Paiistwn. 

2. Gminy miejskie i wiejskie są jednak 
obowiązane, na żądanie władz ndu1inistracji 
ogólnej, dostarcza<': ,:ii oph.ill! - według taksv, 
ustalonej przf"z W<dt"Yoch;: po wysłucha ni u opinii 
wydziaht wojewód;.:kicgo. a ,v m. st. \Varszu
wie - przez \li11istra Spraw \Vewnętrznych -
lolrnii potrzelrn~·ch na pomieszczenie posterun
ków, koszar i hiur dla I,orpusu BPzpieczt'IJ.Stwa 
oraz 111ieszka1'1 dl:J jego funkcjon:iriuszów. 

.·\.rt. 19. 

Przepisy o służbie w Korpusie Bezpieczef1-
stwa - poz;1 z:iwarlymi w rozporz}1dzeniu ni·, 
11:,·.i-~zym ---·· okrt>śla osnh1w rozpon:qdzPnic . 

l)ZL\L Ill. 

STIU.ŻE S.HIORZ.-\DOWE. 

H. o ,: d z i n ł I. 

Straże zawodowe. 

Art. 20. 

1. Każda gmina wiejska jest ohowiązmui 
u!worzyC:'. ·na swoim obszarze jNlt'n. a · gmina 
miejska jeden luh więcej J}ostt>n111),ów jkomisa 
riatów) straży samorzą(lowej. złożonycli z zawo
dowy-eh funkcjonariuszów. w sile dostatecznej 
do wyk;onnnia zadai'i ok.reślonych w art. :1. 

2. Lic;.:bę posterurikl'.w (knmisnrintów) w 
gmi11ach mi ejskil:.h oraz Iiczbow~· <;kład osobo 
wy posten111k(l\V (komisariatów) w gminach 
\Yi('_jskich i .miejskich określa pmvialown wtadza 
l! d 111 i n istm cji ogólnej, po w~·słuchaniu opinji 
wydziału powiatowi.•r,:-o. a o ilt• irlzie o ,niastn 
w~·d zielo1lf' z powia l 11 - -· wojt'wf'~dzka włarlza 

r,dminislrncji ilgólnej. po wysłuchaniu opin'ii 
wydział u wojewódzkiego. Odpowiednią decyzjt~ 
dla m . st. \Varszaw~· wydaje . \linislor Spraw 
\\'twn~trzu~·c h. 

Art. 21. 

Straż samorządowa podlegri µrzdożont•nrn 

, grnin:i' , klt'tr:v kicrnje jej dzintalnnśl'i,1 w ramach 



I , ... 

Dziennik Ustaw Nr 2 . ...- 53 

obowiązujących przep1sow prawnych 
cji oraz zarządze(1 władzy tLHIZorrzej. 

instrnk- ' 

Al't. 22. 

Nadz6r pa11stwowy nad pełnieniem słuz}w 
przez straże samo1:ządowe wykonywają po-wialu· 
we władzl' administracji ogólnej hezpośrednio 
i za pośrednictwem Korpusu Bezµi0czeń:.twa . 

Art. 'ł3 . 

Poz. 18 

.-\rt. 28 . 

1. Każda gmina jest obowi!1zana uchwi1lić 
miejscowy statut służhow-y dla funkcjonariu
!-'.zów straży samorządowej. 

2. Hamowy wzór statutu ustali l\·linisłet· 

Spraw \Vewnętrznych. 
3. Funkcjonariusz straży saniorząoowcj, 

który odbył przeszkolenie określone w art. 3~, 
nie może być zwolniony ze służb~· bez zgody st.a -
rpsty ; funkcjonariusza zaś, który w czasie szko
lenia nie wykazuje · należytych postępów, lub 
kll'iry zanie<lhuje ohcnviązki służbowe. przełożo
ny gminy jest obowil1zany, na żądan~e starosty. 
zwolnić ze służby ,v tej straży. 

Art. 2U. 

· 1· 1. Za J)l'Z(•winienia przeciwko k_arności Art. 24 . 
i obowiązkom slcżbowym instruktorzy struży 

Szczegółowe przepisy o organizacji poste- samorzi,ctowc-j m<>gą 11akłada{'. na fllnkcjonariu-

Straże samorządowe są ohowil1zanc \vspół
działac'·. z Korpusem Bezpiecze11slw:i w zakresie ; 
jego zadai'1 oraz "'ykonywać - s :unocłzidnil) lub 
pod kierownictwem funkcjonariuszów Korpusu 
Bezpiecze11.stwa-zadania wyznnczone im przez 
()rgana tego Korpusu. 

nmków (kori1isariatów) slraży samorządowej. szów straży samorządowej kary dyscyplinarne: 
organizacji straży samorządO"\\'ych w miastach upomnienia , nagany i aresztu der :3 dni. Obwinic,-
·wydzielonych z p'owiatów p<)d względem admi- nl'mu należy dać inożność w~rtłmnaczenia si~ na 
nistracji rządowej i w m. st . \Varszawie oraz in- piśmie luh do protokółu. 
slrukcje o pełnieniu przez straże samorządowe 2. Ukaraie powinno naslqpić w mian: 
kh obowiązków - wyda :\llinisler Spraw \Ve- możności nie później, niż w ciągu i-111in dni od 
wnętrznych w drodze zarz:idzenia. d"nia popełnienia lub ujawnienia przewinienia. 

~ Art. 25 . 

1. Funkc,ionari usze straż:,-- samorZl)dowych 
mają stopilie: strażnik. starszy strażnik . przo
downik. starszy przorlownik. a w większych 
miastach również aspirant, podkomisarz i ko
misarz . . nadane przez przełożonego gminy. 

2. Ustanowienie innych stopni wymaga ze
zwolenia Ministra Spraw \Vewnętrznycl1. 

Art. 2G. 

1. Kandydaci na pierwsze cztery stopnie 
funkcjonariusz1hv straży samorządowej powinni 
posiadać obywatelstwo polskie, nieskazitelnq 
przcszłośt., wiek od 21 do 45 lat, władać języ

kiem polskim w słowie i piśmie; kandydaci na 
wyższe stopnie powinni. ponadto posiadać świa
dectwo uk011czenia gimnazjum nowego typu lub 
wykształcenie odpowiadające f> klasom szkoły 
średniej dawnego typu. Za zezwoleniem woje
wody ntogą być nadawane stopnie wyższe od 
starszego przodownika. także takiri1 funkcjona
riuszom ~traży samorząfłowej, którzy wpraw
dzie nie posiadajq wyżej określonego wykształ
cenia ogólnego. ale wykuzali w służbie szczegól
ne zdolności i zastugi. 

2. F1t'nkcjonariuszów stra:i.y Sal.llOrządo · 
wej przyjmuje i zwalnia przełożony gminy. 

3. Kierowników posternnków i komisaria
tów straży samorządowych wyznacza zarząd 

:gminy, po uprzednim uzyskaniu zgody na kan
dydata powiato'\\•ej władzy administracji ogólnej. 

Art. 27. 
1. Funkcjonariusze strnży s:i1norządowej 

s~ umundurowani. 

3. Od orzeczenia karv nie ma odwołania . 
Orzekający o karze moze· ,.;y)rnnanie kary aresz
iu zawiesić. Kara zawieszona zostaje darowana, 
jeżeli w ciągu 6-ciu miesięcy od jej orzPczenia 
11karan:v ni1• dor11ś<'.i siP. 110WAg0 przewinienia. 

4. Przeło:i.onemu gminy służy prawo na
ktad~rnin na funkcjonariuszów straży samorzą
dowej kar, określot1yćh w statucie służbowym 
(,~ rt. 28 usl. 1). Do czasu wydania takiego statu
tu przysługuje mu w każdym razie prawo nakła -

. dania kar upomnienia i nagan~·-

Art. 30. 

1. Do wykonywania państwowego nadzo
ru nad słl:ażami samorzadowymi będą ustano -
wieni w komendach powiato~ych Korpi1su Bez 
riecze6stwa - powiatowi instruktorzy straży 

samorządowych, w komendach wojewódzkich 
Korpusu Bezpieczd1stwa - wojewódzcy im;pek
torzy straży samorządowych, a w Głównym In
spektoracie Korpusu Bezpiecze11stwa - Inspek
tor Strażv Samorzadowvch. .. .. . · .... . 

2. \Vymienieni inspektorzy i instruktorzy 
są oficerami Korpusu Bezpieczei1stwa, wchodzą 
\\· skład jednostek organizacyjnych. przy któ. 
rych pełnili swe funkcje i występują nazewnątrz 
w imieniu tych jednostek tak w stosunku do 
straży samorządowej, jak i do Korpusu Bezpie-
czeństwa. · 

3. Ustanowienie wymienionych inspekto . 
rów i instruktorów nie narusza w niczym prawa 
koltlend i Głównego Inspektoratu Korpusu Bez
piecze11stwa do wykonywania nadzoru przez ·in 
nych funkcjonariuszów łych komend i Inspek
torah1 Głów·nego Korpusu Bezpieczeństwa. 

2. Wzory 111lmdurów ustali 
Ministra Spraw Wewnętrznych. 

zarzi1dzenie . 4. \Y miastach wydzi<>lonych z powiatów 
I pod względem administracji rządowej Minister 
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Spraw ,vcwnQtrznych może zarządzić. wydzie
lenie pcrn,iatowego instruktora straży samorzą
dowPj z komendy powiatowej Korpusu Bezpie
cze11słwa i utworzenie osobnej powiatowej ko
mendy straży samorządowej, podległej kierow
nikowi powiatowej ,vładzy administracji ogólnej 
oraz okrPślk zakres działania tej komendy i jej 
stosunek do powiatowej komendy . Korpusu Rez
pieczt"11Slwa. \V m. st. \Varszawie przepisy po
wyższe stosuJe się odpowiednio również do wo
.i<·wódzkiego inspektora straży samorządowej . 

Art. 31. 

1. Inspektora Straży .Samorz11dowych, wo
jewódzkich im;pektorów straży samorządowych 
i powiatowych instruktorów straży samorządo
wych mianuje '.\Iinister Spraw Wewn~łrznych. 
Posiadają oni stopnie, ustalone dla oficerów 
h orpusu Bezph;czeństwa. 

2. Na stancnviska powiatowych iuslrukto 
rów stn.1ży snmorządowych l\·finister Spraw ,ve
wn~trzn~·ch może mianować. osohy. nić posiada
.h e(' poziomu wykształcenia. przewidzianego clla 
oficPn'lw !..'.orpnsu Ilezpiecze11stwa. 

Art. 32. 

1. · Koszty utrzymania st rn zy samorząd o- . 
w(•j porrnsi właściwa gmina. 

2. .leż~li gmina nie spełnia swoich obo
wiązków \\1 ~a kres ie utworzenia i utrzy niania . 
,,lrn ży . samorządowej, powiatowa wład;za arlmi-
11isl racji ogólnej może zarządzić zastępcze wy
rAnif'n1e tego ohowiqzku na· koszt gminy. 

:~. .ldC'li straż samorządowa, ustanowiona 
prz<'z .gminę, pełni swą służh~ tak wadliwie, Żl' 
grozi to niebezpieczeństwem clla interesu pu 
l·licznego, wojewoda może rozwiązać straż samos 
l'Z l!dOWfl oniz na koszt gminy usfanowif straż Sa
!l't)l'Zl!dOW{J o innym skłacl7.ie osohowyih, luh po
ruczył pdnienie obowiązków stniży samorz~1rlo
.,\-1'.j l{orpu sowi Rez.piecze1i.stwa. 

-1. \\' stosunku dom. st. \Varszawy (kcyzja 
w zakresie określonym w ust. ~. i 3 należy do ~'1i
nislrn Spraw \,\"ewnętrznych. 

R o z d z i n ł IL 

Straż obywatelska. 

Art. 3:i. 

I. \Y przypaclk:n. gdy ustalona na podsta
'"ie i.lrt. :W liczba funkcjonariuszów sln1ży samo· 
rz~1dowej przejściowo jest niewystarczająca do 
spełnienia jt' .i zadań. n zwłaszczn dla ochron~· 
mienia publicznego i prywatnego. gmina wzn.1.oc
ni sił<: straży samorządowPj pO\volaniem straży 
ol>~'wa telsli.iej. 

2. \V Ct'lu określonym w ust. 1 p1·zelożony 
gminy jest uprawniony - w okresie [rwani.a 
stmm wyjątkowego lub wojennego. we wtasn~·m 
zakresie. · w innych okresach za zezwolenim lnb 
na zarzridzenit• wojt•wody - powołm~ do p('łnie
nrn obowhtzków straży obywatelskiej każdego 

z mieszkańcó,v gminy, w wieku od 18 do fiO lat 
bez różnicy płci. 

~l Zwolnione od powołania Sf! osoby, które 
nic mogą być pociągane do świadczeń osobistych 
w myśl art. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospulitej o świadczeniach osobistych (Dz. U. R 
P. z Hl39 r. Nr 5.5, poz. 354). Osoby, wymienio
ne w art. o ust. 1 po,vołanego rozporządzenia, 
1,ależy zwolni(·. od pełnienia ohowiązku w straży 
obywatelskie.i, a osohy. w:vmie11io1w w art. Il wa. 
2, mogą być przez przełożonego gminy zwolnio
ne od tego ohowiązk u. 

4. Oh<'>wiązkiem pl'łnienia funkcji ,,... stra 
i"!· obywatelskiej mieszkańcy gminy powinni 
być: obciążeni równomiernie i w miari: możności 
przeznaczeni do służhy w mit•.bcowości, w które,; 
zamieszkują. 

5. Przełożony gmin;>"· może nadać charak
ter slntŻ)' obywaldskiej strażom. ustanowio-
1i~·m dobrowolnie lub w myśl arf. :ł4 ust. 2 przez 
za.rządy µrzedsiębiorstw oraz inne osobv zaintc
re.'iowane w obronie swegci mienia. 

· fi. .Pełnienie funkcji w straż~· ohywatd
:-ikiej .ic:-st ohowi:,zkiem ohywaklskim bezpłat
nym. "' czasie pełnienia obowi1,zk6w stażnicy 
<·i są obowiqzuni do posłuchu wobec przełożonr· 
go gminy, kierownika gminnego' poslerunkn 
siraży snmorzqdowej i wvznaczonych przez nil'· 
go przełożonych ornz wolwr wh1dz nadzorczych 
nad strażą samorządową. 

i . Przepisy art () stosuje się odpowiednio 
do członków straży obywatl'lskie.i. którym po
w ialowa władza administracji· ogólnej. zezwoli 
nu pl'łni<·nh· .~łużh~, z hrnni:1. Do członków stra
ży o !Jywatdski c~j stosuje sic: w z.:,kn;sie ich 
ochron~' i odpdwiedzialno~ci przepisy . pr:1w~ 
k:1rnrg-o, dotyczące urzi:dników. \V czasie 1wt
nienia służby członkowie straży obywatelskiej 
noszą na lewym ramieniu opas'ki z odpowiednim 
napist'm. 

Art. 3+ . 
1. \V czasie ohowiązywania rozporządze

nia niniejszego przepisy art. 8 ust 2 ustawy 
z dnia :n. lutego 1937 r. o sianie wyjątkowym 
(Dz. L R. P . Nr. 17. poz. 108.) oraz wydane na 
jego podstawie rozporz:1dzenia - w zakresie 
obowi,1zkn .pcłni<~ n.ia przpz ludność miejscow:1 
pornocniczc,j służby hezpiecze11stwa i odpo~vie
dzialnosci gminy za ,szkody i straty. wynikł(• 
z zaniedbania I.ej służby ··-- stosnjc się tylko 
w miPjscowościach i na ohszar:1ch, na kłf°>rvch 
i,orpi.1s lkzpiecze11stwa ohj,1ł ZlHlanie straży sa 
morządowej w m~·śl art. rn lit. n) lnh art. :l2 
LISI. ;:J, . 

2. Przepis~, · rozporzi!dzenh, ninil'jszego nh• 
uchylają ohowi:1zków zakładów i przPdsir~ 
biorstw, kti'tr~·ch normalna działalność Jeży 
" in leresie pu !Jlicznyrn. do zorganizowania i u 
h z~·.mywa n iii włnsnych si raŻ)' dla strzeżenia 
i ochrony z.1 kładu I tth przectsiGhiorsl wa, ,.;. cza · 
sic lrw:111ia stanu w:v.iątknwPgo lub wojennego. 
\ 'nclzór llH(l pełnienil'tn obowi~!zków pl"Zl'Z le 
sfra że s1włnia Korpus BczpiPczeństwa i straż sn · 
morzą do\\'ft. 
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DZIAL ff. 

PRZEPISY WSPÓLNE 
DLA KORPUSU BEZPIECZEŃSTWA 

i STRAŻY SA1\f0RZJ\D0WYCH; 

Art. 35. 

1. Funkcjonarjusze Korpusu Bezpieczei'1-
stwa i strnży samorządowych podlegają w służ
bie wzmożonemu rygorowi. Nakładu on na tych 
funkcjonariuszów ohowit\zck: 

a) sumiennego i gorliwego wykon~·wania 
obowiązków służbowych. 

b) ścisłego i natychmiastowego wykonywa
nia zarządzeń i rozkazów przełożonych, 

c) nie pozostawiania przewinit:>ń podwład
nych bezkarnie, 

d) względem przełożonych, starszych stop
niem oraz przedstawicieli władz nadzor
c1.ych i tych władz, w stosunku do któ
rych Korpus Bezpiecze11stwa i straż sa
morządowa są organami wykonawczymi , 
zachowywania postawy na wzór woj
skow~·-

2. Szczegół()\\'C przepisy z zakresu ust. 1 
lit. d) ust~pu poprżedzaj~1cego oraz przepisy do
tyczące obowiązku funkcjonarfuszów Korpusu 
Bezpiecze11stwa i straży samorządowych odda· 
wania honorów na wzór wojskowy - określ;i 
instrukcje służhm.Ye. wvclane przn :Ministra 
Spraw \Yewn~trzn~·ch. 

Art. 3(t 

. 1. Przełożonymi w Korpusie Bezpieczeń
stwa są: 

:1) l'vlinister Spraw \Vewnr.trznych i z jego 
ramienhl Główny Inspektor K. R. -
w stosunku do wszystkich funkcjonariu
szÓ\V Korpusu Rezpieczeństwa, 

b) wojewodowie i z ich ramienia komen
danci wojewódzcy om.z starostowie 
i z ich ramienia komendanci powiatowi 
- w stosunku do wszystkich funkcjo
nariuszów Korpusu Bezpieczeństwa, 
przydzielonych do służby na podległym 
im ohszarze, 

c) oficerowie i szeregowi Korpusu Bezpie . 
cze1htwa - w stosunku do funkcjonar„ 
iuszóv, podporządkowanych im służbo
wo. 

2. Przdożon~·mi straży samorz:1dowej są· 

a) przełożony gmin~· - w stosunku do 
wszystkich funkcjonariuszr'iw straży sa
morządowej, 

h) funkcjonariusze straży samorządowej -
w stosunku do podporządkowanych im 
służbowo funkcJonariuszów tej straży, . 

c) funk<'.jonariusze Rorpusu Bezpieczeństwa 
w stosunku do funkcjonariuszów straży 
samorządowej, nad których działaniem 
obejmuj~! kierownictwo w m~'ŚI art. 23. 

;3. Minister Spraw Wewnętrznych, · woje
wodowie, starostowie. Główny Inspektor K. B., 
komendanci wojewódzcy i powiatowi Korpusu 
Bezpieczei1stwa oraz Inspektor Straży Samorzą
dowych, wojewódzcy inspektorowie i powiatowi 
instruktorzy straży samorządowych, jako osoby 
powołane do stałego wykonywania nad-zoru na,l 
strażami samorządowymi, są traktowani na rów
ni z przełożonymi w zakresie obowiązku posłu
szeństwa ich poleceniom i rozkazoo1. 

Art. 37. 

1. Zależność straży samorządowej od prze
łożonego gminy nie narusza obowiązku posłu 
szeństwa <;traży wobec polecei1 i rozkazó,v władz 
nadzorczyc.h i ich przedstawicieli, działających 
w zakresie ich uprawnień służbowych. 

2. W razie kolizji między poleceniem prze
łożonego gminy a poleceniem (rozkazem) Kor
pusu Bezpieczeństwa straż samorządowa jest 
obowiązana wykonać polecenie Korpusu Bezpie
cze11stwa, o ile na wniosek przełożonego gminy 
powiatowa władza administracji ogólnej nie za
rzqdzi inaczej. Zwrócenie się, przełożonego gmi -
ny do powiatowe.i władzy administracji og('llnef 
nie wstrzymuje jednak obowiązku straży wyk<')
minia polecenia H:orpusu Bezpieczeństwa. 

Art. 38. 

\V razie wybuchu wojny luh zarządzenia 
mobilizacji, tudzież w przypadkach. gdy lego 
wymaga · interes obrony Państwa, stwierdzony 

· uchwałą Rady Ministrów, Minister Spraw Woj
skowych w porozumieniu z :r+.linistrem Spraw 
\Vewnętrznych może nałożyć na Korpus Bezpie
czeństwa i straże samorządowe szczególne obo
wiązki, bez uszczerbku jednak dla zadań tych 
organów, określonych w art. 1, 2, 3 i 4. 

Art. 39. 

1. Funkcjonariusze Korpusu Bezpieczei1-
stwa i straży samorządowej powinni przejść od
powiednie wyszkolenif' fachowe w szkołach luli 
oddziałach cło tego przeznaczonych. 

2. Szkc,lenie funkcjonariuszów straży sa
morządowej może odbywać się w szkołach luh 
oddziałach ·specjalnie dla nich przeznaczonych 
lub w szkołach albo oddziałach dla szkolenia 
funkcjonariuszów ]{orpusu Bezpieczeristwa. 

3. Funkcjonariusze straży samorządowe.i 
przydzieleni celem wyszkolenia do szkół lub od
działów, przeznaczonych dla funkcjonariuszów 
Horpusu Bezpieczeństwa, są szkoleni i pełnią 
służbę na równi z funkcjonariuszami tego Kor
pusu, podlegali dowódcy szkoły lub oddziału 
oraz przepisom dyscyplinarnym w. tym samym 
zakresie, jak funkcjonariusze Korpusu Bezpie
czeństwa. 

4. Szczegółowe przepisy o szkoleniu funk
cj<>nariuszów Korpusu Bezpieczeństwa i straży 
samorządowych wyda Minister Spraw '\\Te
wnętrznych. 
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DZIAL \'. 

STOSUNEK no S,\n()w i INNYCH Wł~Anz, . 

Arl. -!O. 

I~orpus Bczµiecze11stwa i straże samorzą<lo
we, w zakresie d.ochodzenia i ściAania prze
stępsl w, jako organ:1 w\·konawczc ,vladz sądo
wych i prokuratorskiclJ pod!<'gnjq t:vm władzom 
i spcłninjii ' zndunin policji. określone w przepi 
sach dot~·cząc~· clt postę1Hlwania kar11ego oraz 
majri prawa obowh,zki określone "' łych przt"· 
pisach. 

Arl. -!-1. 

1. " ' ladze sr1<lowe i prokurałorskiP zar<'nv-
110 cywilne jak i wojskDw!" mają prawo wydawa
nia polPccri Korpusowi Bezpiecn•11stwa i stra
żom samol'Ządowym w zakresit". przewidzianym 
w arl. 4, lub dla 11sunięci:i oporu i clla ochronv 
czynności urzĘdowyrh. · 

. , Jeżeli organ Korpusu Hezpil'cze11stwa 
lub słraży samorządowej nip BlOŻl' V>'ykcmn{'. 
terminowego polecenia władzy stidowej luh pro
kuratorskiej. po11ic·waż w tyn1 sumym czasie n1a 
wykorn1ć zarz:1dzf'nif' z zakresu lwzpit'cze11stwa, 
~PJikoju I uh porzqrlku pub! i cz n ego, otrzymane 
od władz.\' administraeji ogólnej, wówczas po
winie n niezwłocznie i w 1rnjk rc',tszej drodz ~· 
przedsl:1wić sprawę władzy administracji ogól-
1iej. która rozstrzygnie. które z poleceii ma być 
najpierw wykonane. Polecenia władz sądowvch 
i prokuratorskich , dotyczące aresztowania i za 
ll'Zymania. rewizji , zalwzpieczenin śladów prze 
slępstwa przed zatarciem oraz usunięcin oporu 
przy czynnościach służbcrwych . powinny h.\'<' 
wykonam' niezwłocznie, chociażby to uniemożli
wiło wykonanie " ' tym samym czasie zarządze 

. nia wli1<lzy administracji ogólnej, chyba :i.e za
rządn•niP to dotyczy spraw.\' oczywiście większej 
wagi, niż polecenie władzy sąrlowej lub prokura-

~torskiej. Tak sarno powinien posb!l)ić organ 
Korpusu Bezpiecze1istwa lub straży samorządo
wej co do dochodzenia w spraw ach osób a reszto
"tmych. jeżeli sqrl lub prokurator zleci wykona
nie swego _polecenia przed ,polec-cniami innych 
władz. 

:l. Władze sqdo,ve i prokuratorskie kiuuj,1 
swojp polecenia z reguły do najniższ~'ch jedno
stt•k organizńcyjn~·ch Korpusu Bezpieczd1stwa 
lub do straży samorządowej , a w w~·jątkowy<'h 
wypadkach bl'zpośrednio do ofict•rów lub szere · 
gowych Korpi1su Rezpieczci'1stwa lub straży 
s:.1 morządowej. ' 

4. Od uznani::i cywilnych i wojskowych 
władz sądowych i prokuratorskich zależy, czy 
polecenie będzie skierowarn• do Korpusu Bez
piecze11st wa czy do straży samorządowej. 

5. \V zakresie czynności ścigania i docho
dzenia przestępstw, należących do właściwości 
sąrl6w powszechnych. Korpus Bezpieczef1stwa 
i straże samorzt1dowe działają w bezpośredniej 
zależności i pod stałym nadzorem miejscowego 
prokuratora, który po,m wydnwaniem polecef1 
w poszczególnych spruwnch czuwa nad pra-
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widłowym tokil'm wszystkich czynnosc1. !',peł
nianych w tym zakre~ie przez Korpus He1.pie
czeiistwa i stnii.e <sa1nor7.ąduwe, udz;icla stosow
nych wskazówek i rozstrzyga powstah' wątpli
wo~ci. 

fS. Szczt•gółowe przepisy n stosunku Km· 
pusu Rezph·czeiistwu i strażv sui11orządowvch 
do władz sądowych i prokuratorskich (;nlZ 
o prowadzl'niu dochodzenia ,,., sprawach o pne
st<,pslwa określi in;;trukcja. wyda1w przez Mini 
:,,tra Sprawiedliwości i Spraw \Vojskowych w po
rnzumi(•niu z ~1inistrem Spnnv \Vewnęłrznych. 

Art. -l2. 

\\'ładu• i organa inne niż sądowe i proku
rnlorskiv. upoważnione przez spt>cjalne przepisy 
do prowadzenia · dochodzeń. karn:-,·ch i ścigania 

przest~psłw , komunikują si~ w lym zakresie 
bezpośrednio ze straż~! samorządową, a tylko 
wyjqlkowo. gdy szczególny charakter sprawy 
l(-go w:-·maga. z Korpusem Rezpieczrf1slwa . 

1. \Vszystkie inne władze, urzędy i orgam, 
p,u'istwowe, niż wymienione w a1·t. 41 ust. 1 i w 
art. 42. zwracają się do Korpusu Bezpieczeristwa 
,v sprawach. należących do jego zakresu działa
nia za pośn•dnictwem władz~, administracji ogól
nej. Do straży samorządowej władze, urzędy 
i organa rzt1dowe zwracajq się za pośrednic
twem władzy administracji ogólnej, a samorzq 
clow<' - za pośrednictwem przełożonego gminy. 

') ~-J eżp)j z,vłoka z~1graża niel>ezpiPcze.ń·- , 

slwl.'m. dopuszczalne jest zwrócenie się hezpo
środnio do Korpusu Bezpicczci'istwa lub do slra -
ży sa morządov,rej, jednakże w tym przypadku 
n ależy równoczcśnil' zawh1domić władzę właści
wą ~-..- myśl ust. 1. 

Art. 44. 

1. vVładze sądowe, prokuratorskie oraz 
wskazane w art. 42 ponoszą wyłączną odpowie
dzialność za tręść polecer'i , wydawanych Korpu
sowi Bezpieczeństwa i strażom somorządowym . 

2. Organa Korpusu Bezpieciei1stwa lub 
slraży samorządowej są ohowiązane wykonać 
polecenie, nie wchodz:!e w jego ocenę , mogą jed
nak zażądać wydania lub potwierdzenia pole':'.e
nin na piśmie. Żqdanie takie nie wstrzymuje 
obowi~1zku wykonania polecenia. 

DZIAŁ Yl. 

PRZEPISY KARNE. 

Art. 45. 

Kto uchyla si( od obowiązku pełnienia służ
hy w straży obywatelskiej \arL 33), opuszcza 
wyznaczone mu stanowisko lub dopuszcza si<: 
rnżące~o zaniedb~·wtrnia włożonych nań obo
" i:tzkóv; w takiej straży podlega karze aresztu 
d(, 6 tygodni i grzywny do 1.000 zł.. lub jednej 
z łych kar. Do orzekania właściwe są powiatowt• 
władze administrac.ii ogólnej. 



Dziennik Ustaw Nr 2 57 

Art. 4(i. 
Funkcjonariusz Korpusu Bezpiecze6stw~ 

lub straży samorządowej. który samowolnie po
i-zuca służb,: w Korpusie Bezpieczci'tslwu lub 
straży samorz:1dowej. podll'ga ka rzc a reszt u do 
2 lat. 

Art. 4i. 
Funkcjonoriusz Korpusu Bezpieczd\stwa 

luh straży samorzqdowej, który w czasie pełnit• 
nia czynności służbowych, połąc'.zonycl1 z ni~
IH'Z(lieczeńst wem, opuści luh pozostawi współ
<~ziałających z nim luh osob~ trzecie w niehcz·
ricczci1stwie. podll·gn k,U"ZC wi(:'.zicnia do 5 lat. 

Art. -18. 
t. Funkcjonariusz Korpusu 13ezpicczeii.

stwa lub straży sumorzłdo,vcj. który clemon
slracyjnie jest nieposłuszny rozkazom lub pole
ceniom przełożonego albo wobl'c zebranych 
funkcjonariuszów Korpusu Rezpiecze11.stwa lub 
straży samorz~!dowcj odmówi postuszeństwa 
takiemu poleceniu lub rozkazowi iuh mimo po
\\ tórzt,nia polecenia I ub rozkazu trwa w nicpo. 
słusze11sl wiP, podlega karze a n-'szl.11 do jPd n ego 
roku. 

2. Funkcjonariusz Korpusu Bezpit'cze11-
stwa lub straży sarnorz,Jdo"'·~j, który w związku 
ze spełnieniem szczególnie ważnych lub niełwz
pi t·cr.nych zadm'i jest nit!posłuszny za rządzeniom 
lub rozkazom przełożonego, podlega karze 
aresztu do 2 lat. 

:J. \\· razie zmowy celem odmówienia po- ·! 
słuszei1:;twa, sprawcy podlega.i~! karze wi~zien i a 
do 5 lat. 

Art. 49. 

1. Do orzekania o przestępstwach. wymie
nionych w art. ~I> - 48. właściwe Sf! sądy 
okl'{~owe. 

2. Ściganie nastqpi na wniosek '.\linistra 
Spraw \Vewnętrznych ,v stosunku do ofi
cera Korpusu . Bezpiecz<•ńshYa albo do szercgo· 
wegn, l>t:dąrt•go na etacie Gtówncgo Jnspekto
rntu Korpusu Bezpieczei'tslwa. a na \Ylliosek 
wojeworJ~, -- w stosunku do szPrcgowt'go, h~dq . 
cego na etacie konwndy wojewódzkiPj Korpusu 
Bezpicci:eósłwa, luh do funkcjonariusza straży 
samorqdowc_j. 

3. \fi11istPr Spraw \Vc•wni:lrznvch lub wo 
jnvoda ni<:' wnosi o ściganie, jeżeli· uzna, fr z,· 
względu na szczególne okoliczności wystarczy 
kara d~·scyplinarnn. · · i 

I 
.-\rl. ,"lO. . [ 

1. Brak wniosku. wymicnimwgo w art. 
4\ł ust. 2, nic stoi na przeszkodzit• •prowadZl'niu 
dochodze(1 oraz zatrzxmaniu luh lvmczasowPmu 
ar<'sztowaniu ohwinir"mego. · 

2 . Pastc:pow:inie nalcŻ\· umorz~·t'.·. je~li 
wl:idza w ciqgu 14 dni od dnia zawiadomienia 

"Delegat na J.:raj-"'icepremier: 
\Iinistrowic· clla sprnw Kraju: 

Pnz. 18 

jej o zatrzymaniu lu~) tymczasow~·m areszlOW!l
niu nie wniesie o ~ciganie luh nic nznajmi. że 
w niowk h1~dzie złożony. 

DZL\L \'II. 

PRZEPISY PRZE.IŚCIOWE KOŃCOWE. 

_\.rf. 51. 
I. Ilekroć rozporz,tdzenie nrniejsze wy

mienia wojt•wodc;, należy przez to rozunuec 
kiermvnika wojewódzkiej władzy administracji 
ogólnej, a w raził• przekazania funkcji wojewo
dy w m. st. \Varszawie PrPZYdculowi minsta -
tc·go Prezydenta. · 

2. llek roć rnzporz:idzcnie 11 inicjszP w y m ie . 
nia starosilQ, należy przez to rozumieć kiero,vni
k:1 powialow<'.i władzy administracji ogólnej bez 
względu ua to. czy funkcjP lf' spdnia 1irzGdnik 
pa r1slwow:v, czy prezydent miasta, wyrlzicloncgo 
Z powiatu pod wzgJ(:'.dPtll administracji rządo
Wl'j. k lórcrn II powien.:ono również f unkejt• z za. 
kresu hezpicczei'1stwn puhl icznego. 

Art. 52. 
Z dnit\ll1 wejścia w życie rozporzi!dzeniu ni-

11 it•jszego I rac i moc obow iqzującą rozporz[!dzc
nie Prczvilt>11ta 'Rzeczypospolitej z dnia I> marca 
H/28 r . o Policji Pa1'1stwowcj (Oz U. R. P. 
z H131 r. :\"r. 5. poz. 2i) wraz z pMni,•jszymi 
zmia1iami. 

c\.rt. 5:s. 
1. Okrt'ślrnw w poszi.'.zególnych przepisach 

prawnych zadania Policji Pa(1slwowcj przecho
dzi! 11n Korpus BezpiecZei1slwa i na slrażP samo
rzi1d<1w<' w grnnicaeh ich wfościwości. 

2. \linister' Spraw \Yewnęlrznych w poro
;;:umit>niu z właściwymi \tinistr:1mi może okre
ślić; szczegółowo w ~lrodze rozprz,1dzeni:,. które 
z tych zadtdt przechodzą na ]{orpus Jkzpieczei't
stwa, a kióre 1m st raż<' san1orządowl'. 

Art. 5-t. 
Do czasu w:,·dania inslrnkcji. okrf'ślonei 

w :1rf. 41 ·ust. o stns11jC' sil: odpowiednio instruk·· 
ej~. ktńra ohowi:iz~- \'.:Jłl't w t~-m zakrrsit• Polic.iE: 
P.1 ós! w ową. 

Arl. 55. 
\Yykonn n ie rozporządzenia ni ni1' jszego pn -

rL1cza sil: ' \Ii1iistrowi Spraw \Vewnęlrznyrh 
w poroznmi·l·1liu z zainteresow:111:,·mi Ministrnmi. 

. .\rt. 5(). 

Hozporząclzcn ie• niniejsze we· hocl ~ i w ż:,·ci<': 
na ohszarze HzPezypospnlilc>j. uwolni,111rm od 
<•kupacji - z dniem ogłoszenia, na pozostalvm 
obszarze' - w miar~ uwalniania go o<l okupa~ji 
Za dzi(•(1 uwolnif'11i.1 ohszan1 wojt' w i°idztwa od 
okupacji uważa si~ dzief1. w którvm v,·ojpwoch 
ogłos i ł w dzienniku wojPwódzkim o podjc:ciil 
przC'z si(•bie j:1w1wj dzi:1łal1Hi,ci urz(,'dowcj. 
Klonou·,<;ki 
l-Valkowicz 
Trwą,utt 

O]Jolslci 
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