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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z D>!IA 20 KWIETNIA 1940 R. 

· o zbieraniu i zabezpieczaniu dowodów w sprawach o przestępstwa pospolite.

Na podstawie art. 79 ust. (2) usta.wy konstytu
cyjnej stanowię, oo na.stępuje : 

Art.. l. 

(1) Minister Sp1'8.wiedliwości może upoważnić
pracowników Ministerstwa. ja.k również członków 
podległych Ministerstwu Komisji badawczych do 
dokonywania poza gra.nicami państwa wszystkich 
czynności celem zebrania., ustalenia. i zabezpieczenia 
dowodów w sprawa.eh o pneeł,ępatwa. pospolite. 

(2) Osoby upowa.inione na. podstawie tego arty
kułu muszą. posiadać kwalifikacje sędziowskie. 

Art. 2. 

Osoby upoważnione na podstawie art. I nuueJ
szego dekretu stosują. w za.kresie czynności wy
mienionych w tym artykule odpowiednie przepisy 
Kodeksu Postępowania Karnego z dnia 19 ma.rea 

1928 r. (Dz.U.RP. Nr 8 z 1939 r., poz. 44). 

Art. 3. 

Protokóły z czynności dokonanych na. podstawie 
a.rt. l i 2 niniejszego dekretu podlegają. odczytaniu 
na. rozprawie są.cl.owej na. równi z protokółami, o 
których mowa. w art. 340 K.P.K.

Art. 4. 
Pr�f'.l'. Rany Mini.Rtrów moie npowa.inić iunk

ojona.riuszy, o których mowa. w a.rt. 1 niniejszego 
dekretu, do zwalniania. przesłuchiwanych od obo
wią.zku za.chowania ta.jem.nicy urzędowej. Osoby, 
które w czasie obowią.zywa.nia. niniejszego dekretu 
pozostają. w czynnej służbie wojskowej albo są. 
zatrudnione w polskich urzędach państwowych, 
mogą. być zwalniane od o bowią.zku zachowa.ni a. 
tajemnicy ur'lędowej pnez funkcjonariusży wy
mienionych w art. 1 niniejszego dekretu za każdo
razową. zgodą. wla.śoiwego Ministra.. 



Dziennik Ustaw Nr ~ 28 - Poz. Z~ i 24: 

Art. 5. 

Min.i.ster Sprawiedliwości może nadać protokółom 
z czynności dokonanych prz.ed wejściem w życie 
niniejszego dekretu moc przewidzianą. w art. 3, o 
ile protokóły te sporządzone zostały pnez osoby 
posiadają.ce kwalifikacje sędz iowskie. 

Art . 6. 

Akta oraz dowody zebrane bądi utrwalone na 
podstawie niniejszego dekretu przechowuje Mi
nisterstwo Spr a wiedli w ości. 

Art. 7. 

Wykonanie niniejszego dekretu powierza się Mi- I 
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nistrowi Sprawiedliwości i Ministrowi Spraw Zagra
nicznych. 

Art. 8. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 
Władysław Raczlciewicz 

Prezes Rady Ministrów 

i Minister Sprawiedliwości : f:Jikorski 

Minister Spraw Za.granicznych : August Zaleski 

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH 

Z DNIA 15 KWil!.'TNlA 1940 R. 

w sprawie ogłoszenia. jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o slutbie wojskowej podoficerów 
szeregowców. 

Na. podstawie a.rt. 3 dekretu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 6 ma.rea. 1940 r . w spra.wie zmiany 
i zawieszenia mocy obowi~zującej niektórych prze
pisów tozporzą.dz.enia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 7 października. 1932 r. o służbie wojskowej 
podoficerów i szeregowców (Dz.U.R.P. Nr 5, poz. 12) 
ogłMtam w brzmieniu obowiązujlłQym od dnia 
7 ma.rea 1940 r . jednolity tekst rozporządzenia, 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 paid.ziern.ika 
1032 r . o służbie wojskowej podoficerów i szore
gowców (Dz..U.R.P. Nr 89, poz. 747) z uwzględ
nieniem zmian wynikających z : 

1) Art. 26 Rozporzą.dzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unor
mowaniu wła.aciwości władz i trybu postępo
wania. w niektórych działach administra.cji 
państwowej (Dz. U.R.P. Nr llO, poz. 976) ; 

2) Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
26 czerwca 1936 r. w sprawie zmiany roz-

porzą.dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej ż 
dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej 
podoficerów i szeregowców (Dz.U.RP. Nr 55, 
poz. 399) ; 

3) Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
14 kwietnia 1939 r. w sprawie zmiany roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej 
podoficerów i szeregowców (Dz.U.RP. Nr 35, 
poz. 221); 

4) Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 
marca. 1940 r. w sprawie zmiany i zawieszenia 
mocy obowią.zuj~cej niektórych przepisów roz
porządzenia Prezydenta Rz.eczypospolitej z 
dnia 7 października 1932 r. o słuibie wojskowej 
podoficerów i szeregowców (Dz.U.R.P. Nr ó> 
poz. 12). 

Minister Spraw Wojskowych : Sik()Tski 

Zalą.cznik do obwie:,zczenia Mini11tro, Spl'aw Wojskowych ·,. dnia J 5 kwietnia 1940 r. poz. 24. 

ROZPORZĄDZENIE PREZY"DENTA RZEOzyposPOLITF.l 

Z DNIA 7 '.PAŹDZU:RNIKA 1932 R. 

o słnibie wojskowej podoficerów i szeregowców. 

Na. podstawie art. 44 ust. (6) Konstytucji i art. 
I lit. a.) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważ
nieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wyda,w(l.nia. 
ro-zporzą.dzeń z mccą. ustawy (Dz.U.RP. Nr 22, poz. 
165) posta.nawia.m, co na.stępuje: 

ROZDZIAŁ l. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Art. l. 
Wojsko narodowe, siła zbrojna Państwa, b~dlłQa 

ochron~ i ostoją. niepodległości i wolności Rzeczy-


