
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 
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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. 
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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: 
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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 




