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3, 

DK:l~ET PRl'.ZYD:Ji'l1A ,lZ>,CZYPOSPOLITi,J 
z dni2. 10 m~: ja l ')78r. 

o ustanov!ieniu ;fojskow0j Komisji Orz81G:.ję.cej. 

Ha podatawie art.63 ust,/1/ Ustawy Konstytuc/jnej sta1,owię co n}stl~puje: 

Art, 1. 

Tworzy się Wojsko,:Q. Komi,.ję Orzel:?j{C{ dln. rozpatryr;!n.ni~ zo.rzutóu sb.,1i.=m.: cL 
oficerom i szeregowym o czyny, o post~powanie lub o akty n.:,rusz.::ję.cc rrzepisy 
Pragmatyki ,1ojskowej lub honor żolnie:::-za polskiego, dokon&ne w z11ię.zku z forrn;•.mi 
kontynuowania Polskict Sil Zbro,jnych na ObczJinie w szczególności: 

a/ bezpra.me tworzenie oddziclów wojskov;ycl1 na ecri[;I'acji, 
b/ be:c;prawne nadawanie mrnnsów oficerskich i podoficerskicł:, 
c/ bezprawne nE,Jaw::mie od.znaczen bojouych i l)alistuouycL, 
d/ przy.-rl2.szcz,"1nie nobie i przyjmowanie bezpro:.mie nno.QI1.)'Ch stanowisk, 

auansów, odzMcze11, ste;.ranie siQ o nie, poslu[;iunnie i legitvrao,..11:'.nie 
się nimi, 

e/ współprace. i wspóldzi~:lanie z agendami reżymu komunistycznego w Polsce. 

Art. 2. 

Komisja składa się: -z Przc\·TOciniczę.cego, WiccprzewodniczQ.cego, 3-ch c zlo~Llcó;1 
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i 2-ch zastępców powołanych przez Ninistra O rony Narodouej w porozUI!lieniu z Gcnral-· 
nym Inspektorem Sil Zbrojnych. 

Komisja ma sw~ siedzibę w miejscu pobytu Hinistrr. Obrony Narodowej. 

Art. 3. 
Do kompetencji Komisji naldy: 

ai zuolnienie zainteresowanych od postawion;yc~: ira zarzutów, 
b/ stl-rierdzenie prawdziuości postawionych im zt:rzutów lT całości lub w czę:;ci, 
c/ powzigcie decyzji i posto.11ienie od1Jowicclnich wniosków wy::,:onauczych, 

Art. 4. 
Tryb postępowania przed llojsl::ow~ Komisję. Orzekc1.ję.c.;:i. ustali l1inister 01.Jrony 

Nurodo,;0j. 
Art. 5. 

Wykon,:.nie niniejszego dekl~etu pouie:;:-zi:~. się Hinistrowi Obrony N,1rotlo:rnj. 

Art. 6. 

Dekret niniejszy wch9clzi w życic z dn:i_em ogłoszenie. 

PRlsZES Rli.DY MINISTR<5F 
/-/ Kuzimierz Sabbat 

I.JIHIST~:.R OBRONY HARODO~'iEJ 
/-/ Stefan Brzeszczyiiski,cen.brye. 

P .B~:i:Dt.1l'T RZB~.l!.Y~"D::r:.DL\'.i't,J 

/-/ St[,_nidmr Ostrowski 

ROZFORZĄi)ZENIE '\HKOIU~~·iCZ:8 
Einis tra O brony Harodo·.rn j 

do dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 10 nnju 1978r. o powo2:.c.miu 
Wojskowej Komisji Orzek.:.jQ.cej. 

Pkt. 1. 

Wojskowa Komisja. Orzekuj~ca slr.J:.ndo. się z: przewo 0.1m.czę.cego i jef;O zc.st,;pcy; 
3-ch członków, spośród których przewodnicz~cJr wy7,nac7,a jeC.nego na sekretc..rzc. ornz 
2-ch zastępców członków. 

Pkt. 2. 

Zebrc:.nia V.im zwołuje i przewodniczy W! nich przer10dniczę.cy Komisji lub 
z jego upoważnienia - zastępca. 

Pkt. 3. 
ll!{O orzeka w skl~'.dzie: pr·zowodniczfCY i 3-ch członków. 1"1 rnzie niemo:Ui

wosci złożeniL•. zespołu orzeks.j~ccgo, przeuo(~::·iic::;;rcy powołuje w skład zespołu 
jednego z zcstęp,có,.,. 

Pkt. 4. 
Decyzje WKO zapadaję. w postaci Orz0czeń. Przcuodnicz~cy glosuje tylko w 

razie równości głosów i jego głos jest rozstrzigaję.cJ. 

Pkt. 5. 
Wszczęcie postępowt„nia przed UICO zarzę.clza przeirodniczę.cy na podstauie pis8n-· 

nee;o zlecGnia Ministra Obrony Narodouej, p01:icrz,: ję..c przeprowadzenie postępowania 
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przygotowauczego wyznaczor.emu przez siebie członkowi lITCO. 

Pkt. G. 
Członkowi WKO, prowadzę.cemu postę:;,o\;-nnie prz,,rgotowawczo, p:;.·zysluguję. w jogo 

czynnościach upraimienia Sędziego Honorowego~- P 0 stęp01·1anie przyg-oto1mwczc jest tnjnc. 

Pkt. 7. 
Oficer lub szeregowy, przeciwko któ::::·emu toczs się postępow.-;.niG, powinien być 

o tym zawiadomiony przez sekretarza mm, by mi9.l możność zlożeni:1. suego oświ.::i.d.czcniu 
na piśmie lub być wezwanym na przesłuchani0. Ze.leży to od uchunly UKO. Niezłożenie 
oświadczenie-, czy niestD.uicnie się przed WKO nie wstrzymujG postępo,ranfr ... 

Pkt. 8. 

Członek WKO, prouodzę.cy postępowanie przygotowm1cze, przec',stm;in jugo wyniki nu 
pi3mie przewodnic~ę.ccmu WKO. 

Pkt. 9. 
Przewodniczę.cy albo przyjmuje spr n uzd.anie i zarzę.dzo. rozprcrnę, albo zwrD.C:t je 

!elem uzupełnienia. 
Pkt. 10. 

Przewodniczę.cy WK:O może, o.le nic musi, wczw;,.ć zainteresow~:.n0z.o n,J. rozpr:-,.wę; 
zależy to od uchWf..:.ly WKO. Nicst:.'wienio się n.:i. roz1ll·~·.wę nie wst·zymuj, r,ostopownni.'.'. UKO. 

Pkt. 11. 

ltozpr.s.wa jest tnjw. i rozpoczyna j:;i rofcrc.t czlonl:::. prmcc'.zęcc,go po:::tępmr.,.nie 

przegotownwcze. 
Pkt. 12. 

Po przeprowc;dzeniu rozprawy WKO 1-flJd-1.je orzeczenie, któr<=- j:;st ostc.tcczne. Tdd<:: 
orzeczenie przewodniczę.cy vnco przesyłc1 Ministrm·ri Obrony NcJ.rodom,j wraz z uz12s2.d.nic
niem i z wnioskiem wyko11 .. c:.wczym zgodnie z Art.3 d~kretu Prozydent'1 It.P. 

Pkt. 13. 

}'i.O .H. nn wnisek WKC wydn z~dnt0roso~;:;-.nemu, w wypadku zwolnieni::. go od. postc.
wiony~h mu zarzutów, oJ.po::ieclnh, zc.i,;i,,.dczenie:. 

Pkt. 14. 
W razie stwiordzl.nL:. p1·:.:.lrdziwości posto.uio:nych zninte:r;.;sowarn.m .. , z2.rzutóu w 

caloici lub w części :prze1...-odniczę.cy stawin wniosak na slcre:Hcnic Zćdnter8sowan(,go 
przez M. O. n. z ewid.encji PSZ i opu·ulikownnie te::go w organi0 urzędow~.'11 i w pr.:c.sic. 

Pkt. 15. 

Zarzuty,wymienionc w Art.l ust. /o(i n doc/ dela-etu Prezydent, R.P. 7, dni~, 10 
Il18.j11 1978r., zgłoszono nn piŚil).io do Delegata Rzę.du lub jnki1::;jkolwick orennize.cji 
wojskowej, kombatunckioj lub Skarbu Ne.rodowego, powinny być nL,zulocznie przesłc:•.:ne 
do N.O.N. cęlem_przekaz::nfo ich do ifojskowcj Komisji Orzdw.ję,cej. 

PJ.:t. 16. 

Zgłaszaję.cy powinien podać w formie poufnej skę.d pochodzi wiadomość; ponadto 
J.Dll.ę i nazwisko zgłoszonego, jego afu·os, ewentualnie jogo bezprawny stopień, czy 
bezpr::i.,me odznaczenia; orgn.niz~cje niepodhg2:ościowc, do których nalcży lub n[:leżil 
zgłoszony oraz w sla-ócie jogo dzicl.':?.lność / o ile 11io.doma/ n,n. rz.:.;cz osób, ośrodkóu, 
czy orgnnizacji nie podlego.ję.cych Legalnemu Rzę.doui R.P. 
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Obsado. Person~--..1n~ ·wojskowoj Komisji OrzGb.ję.cej: 

Przewodniczę.cy Gen.dyw. Duch Bronisło.w 

Zastępco. Gen.bryg. Grudziński Antoni 

Członkowie - Płk.dypl. Berek Jan 

ZD.stępcy 

Londyn, dnia 27 maja 1978r. 

Płk.dypl. Szystouski I'ranciszek 

Ppłk. Mncic:jczyk Ulo..dysł.'.lw 

Kmdr.Narkowski Bol0sl.:1.w dr. 

Ppłk.dypl. Brzozowski Michał. 

lUNIST R OBrrmrr lfo..RO:;;()~iT;J 
/-/ S.Drzc-szczyński gen.br::;g. 

------00000------

Odbito z polecEmin ł-linictrn Spr..:.;:ieL'.lhrnści. 




