
Poz. 26 i 27 - 41 - Dziennik Ustaw Nr 10 

26 
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. 


