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DEKRET PREZY'DEN'l'A RZECZ\TPOSPOLITEJ 

Z DNIA 29 KWIETNIA 194"0 R. 

w s:prawie organizacji władz dy110fplinarnyob i postęp0wania dysoyplinarnego. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) usta.wy konstytu
cyjnej stanowię, co następuje : 

Art. 1. 

Na. czas trwania. wyją.tkowych okoliczności wywo
ła,nych wojną. wprowadza. się w obowiązujących 
przepisMh o organizacji władz dyscyplinarnych i 
postę.pqwaniu dyscyplinarnym na~tępują.ce zmiany : 

l) Przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia. 7 pąździernika 1932 r. o Qrgani
z~ji komisji dyscypli.na.rnych i postępowaniu dyscy
plina.mym przeciwk.Q funkcjonariuszom pąńątwowym 
(Dz.U.R.P. Nr 87, poz. 738) oraz rQzporzą.dzenia 
Rady Ministrów z dnia 17 października 1932 r. o 
komisjach dyscyplinarnych i postępowaniu dyscypli
narnym przeciwko funkcjonariuszom państwowym 
(Dl.U.RP. Nr 92, poz. 790) stosuJesię do wszystkich 
funkcjonarius-zy państwowych, których stosunek 
służbowy nosi charakter publiczno-prawny, oraz do 
wszystkich pracowników państwowych, których sto
sunek służbowy oparty jest na umowie o pracę, ze 
zmianami wynikają.cyml z dalszych przepisów ni
niejszego dekretu. 

2) Za.wiesza. się moc obowiązującą · wszystkich 
przepisów dyscyplinarnych wydanych dla poszcze
gólnych kategorii fonkcjonariuszy państwowych, 
których dotyczą. akty prawne niewymienione w ust. 1 
niniejszego artykułu. 

3) Dla wszystkich funkcjonar iuszy i pracowników 
państwowych ustanawia się : 

a ) Komisję dyscyplinarną przy Prezydium 
Rady Ministrów ; 

b) Odwoławczą. Komisję dyscyplinarną przy 
Prezydium Rady Ministrów. 

4) Przewodniczą.cego, sekretarz;a, rzecznika dy
scyplinarnego, ich zastępców oraz członków Komisji 
dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji dyscypli-
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na.mej mianuje Prezes Ra.dy Ministrów z pośród 
fun~<,jonariuszy i pracowników państwowych wszyst
kich kategorii i działów służby państwowej. 

5) Do kompletu orzekaj~cego powinni należeć 
przynajmniej dwaj członkowie z tego samego działu 
słuiby państwowej, do którego należy obwiniony. 

Również rzecznik dyscyplinarny powinien należeć 
do tego samego działu służby państwowej, do kt.órego 
naleiy obwiniony. 

6) Prawomocne orzeczenie Komisji dyscyplinar
nej przesyła przewodniczą.cy Komisji dyscyplinarnej 
(Odwoławczej Komisji dyscyplinarnej) władzy prze
lo-.lonej funkcjonariusza illb pracownika do wyko
nania. 

Art. 2. 
Sprawy, w których przed dniem wejścia w życie 

Jliniejszego dekretu wniesione zostało doniesienie 
dyscyplinarne do właściwej Komisji lub też, w 
których wszczęto postępowanie dyscyplinarne w 
myśl dotychczasowych przepisów, toczą. się do 
kónca wedle dotychczasowych przepisów. 

Art. 3. 
Wykonanie niniejszego dekretu powierza się Pre

zesowi Rady Ministrów i właściwym Ministrom. 

Art. 4. 
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 15 

czerwca I 940 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 
Wł.adyslaw Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Sprawiedliwości : Silcorski 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Skarbu : Henryk Strasburger 

Minister Opieki Społecznej : St,ańczyk 

DEKRET PREzyDENTA RZEOzypQSPOLITE.T 

Z DNIA 30 MAJ A 1940 R. 

o powołaniu Komisji w związku z wynikiem kampanii wojennej 1939 r. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytu
cyjnej stanowię, co następuje : 

Art. I. 
W celu zebrania i zabezpieczenia przy zastoso

wanhl zwykłego postępowania materiału dowodo-

wego, dotyczą.cego odpowiedzialności za wynik 
kampanii 1939 r. we wszystkich dziedzinach admi
nistracji państwowej j obrony narodowej, i zapew
nienia. tym sposobem na.leiytego wymiaru sprawied
liwości w pnyszłości, powołuje się Kom.isję przy 
Prezesie Rady Ministrów. 
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Art. 2. 
( l) Komisja składa się z przewodniczą.cego oraz 

co najwyżej 6-ciu członków, których mianuje i zwal
nia Prezes Rady Ministrów na podstawie uchwały 
Ra.dy Ministrów. · 

(2) Uchwały Komisji zapadają. większością. gło
sów ; w raz.ie równości rozstrzyga. głos przewod
niczą.cego. 

(3) Komisja tym samym trybem uchwali regu
lamin swych czynności, który podlega. zatwierdzeniu 
Rady Ministrów. 

{4) Czynności wykonuje Komisja przy współu
dziale względnie za pośrednictwem osób upowaznio
nych przez Ministra. Sprawiedliwości, a posiadających 
kwa.linka.cje sędziowskie. 

(5) Ujawnienie czynności i aktów Komisji uzależ
nione jest od każdorazowej zgody Rady Ministrów. 

Art. 3. 
(1) Osoba wezwana w celu przesłuchania moie 

złoży6 wniosek o dopuszczenie obecności podczas jej 
przesłuchiwania osoby przez siebie wyznaczonej. 

(2) Komisja może wniosek ten odrzucić, z wai
nych powodów, uzasadnioną. decyzją.. 

Art. 4. 
Pny czynnościach dokonywanych w zakresie 

ustalonym w art. 1 niniejszego dekretu obowiązują 
odpowiednie przepisy K.P.K. z dnia 19 marca 
1928 r. (Dz.U:R.P. z 1939 r Nr 8, poz. 44). 

Art. 5. 
Protokóły z czynności dokonanych na zasadzie 

a.rt. 1, 2 i 8 niniejszego dekretu a sporządzone przez 
osoby upoważnione podlegają. odczytaniu na rozpra
wie sądowej na równi z protokółami, o których 
mowa w art. 340 K.P.K. 

Art. 6. 
(I} Prezes Rady Minsitrów może nadać osobom 

upoważnionym uprawnienie do zwalniania pne
słuchiwanych od obowiązku zachowania tajemnicy 
urzędowej. 

{2) Osoby, które w czasie obowiązywania ni
niejszego dekretu pozostają. w czynnej służbie woj
skowej albo są zatrudnione w polskich urzędach 
państwowych, mogą być zwalniane od obowiązku 
zachowania tajemnicy urzędowej przez osoby upo
ważnione za każdorazową. zgodą właściwego Ministra 
względnie zwierzchniej władzy przełożonej. 

Art. 7. 
(1) Kto wbrew przepisom K.P.K. odmawia sta

wiennictwa, złożenia zeznania lub przysięgi, wydania 
lub przedstawienia. dowodu lub dokumentu, ulega. 
karze więzienia od dwóch lat lub aresztu. 

(2) Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za 
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ten występek nastą.pi z wznowieniem działalności 
sądownictwa Rzeczypospolitej i z tą chwilą roz
pocznie się bieg okresu przedawnienia ścigania. 

Art. 8. 
(1) Właściwym do orzekania o wys~pku z arty

kułu poprzedniego będzie Sąd Okręgowy ostatniego 
miejsca. zamieszkania obwinionego, a gdyby tego 
miejsca zamieszkania w kraju nie było lub nie mogło 
być ustalone - Są.d Okręgowy w Warszawie. 

(2) Okoliczności odmowy stwierdza osoba upo· 
ważniona w protokóle, który przesyła Ministrowi 
Sprawiedliwości, podają.o jednocześnie jego treść 
do wiadomości odmawiającego. 

(3) W ciągu jednego miesiąca od dnia powyższego 
zawiadomienia odmawiającemu przysługuje prawo 
przedstawienia wyjaśnień Ministrowi Sprawiedli-
wości. -

{4) Minister Sprawiedliwości albo zatwierdza pro
tokół, albo też uchyla, o ile uzna. wyjaśnienia odma
wiającego za. uzaaadnione. 

Art. 9. 
Po zakończeniu prac Komisji akta jej będą prze

kazane Ministrowi Sprawiedliwości i· Ministrowi 
Spraw Wojskowych. 

Art. 10. 
Wykonanie niniejszego dekretu powierza się Pre

zesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, 
Ministrowi Spraw Wojskowych, Ministrowi Spraw 
Zagranicznych i innym właściwym Ministrom. 

Art. l l. 
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze

nia.. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 
W ladyslaw Rcu;,zkiewi.cz 

Prezes Rady. Ministrów, 
Minister Sprawiedliwości 
i Minister Spraw Wojskowych: Sikorski 

Minister Spraw Zagranicznych : August Zaleski 

Minister Skarbu 
oraz Przemysłu i Handlu : Henryk Strasburger 

Minister Opieki Społecznej : Stańczyk 

Minister : Stanisław Stroński 

Minister : Józef H alkr 

Minister: Kazimierz Sosnkowski 

Minister : 1.lf arian Seyda 

Ministe1· : Stanisław Kot 
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