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DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Paryż, dnia 31 października 1939 r. Nr 100 

DEKRETY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Poz. : 1000 — z dnia 31 października 1939 r. o amnestii dla byłych więźniów brzeskich . . . . . . str. 2000 

Poz. : 1001 — z dnia 20 października 1939 r. o udzieleniu bezpłatnego urlopu urzędnikom i funkcjonariuszom 

państwowym, sędziom i prokuratorom oraz urzędnikom i pracownikom samorządu terytorial-

nego i gospodarczego, przedsiębiorstw państwowych i samorządowych i wszelkich instytucyj 

publicznych, którzy w związku z wojną opuścili obszar państwa . . . . . . . . . . str. 2001 

ROZPORZĄDZENI MINISTRA 

Poz. : 1002 — Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Skarbu z 

dnia 28 października 1939 r. w sprawie zezwoleń na zbywanie obiektów pływających żeglugi 

morskiej i rybołóstwa morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2002 

1000 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 1939 R. 

O amnestii dla byłych więźniów brzeskich. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konsty-
tucyjnej stanowię, co następuje : 

Art. li 

Celem zatarcia rozterek przeszłości oraz dokona-
nia pełnego zjednoczenia narodowego, udziela się 
całkowitej amnestii zarówno co do kary głównej jak 
i co do kar dodatkowych oraz skutków skazującego 
wyroku, byłym posłom na Sejm, skazanym wyrokiem 
Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 stycznia 1932 r. 
L.VIII 1. K. 471/31, zatwierdzonym wyrokiem 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 lipca 
1933 r., a mianowicie ; 

Wincentemu Witosowi 
Kazimierzowi Bagińskiemu 
Norbertowi Barlickiemu 
Adamowi Ciołkoszowi 
Stanisławowi Dubois 
Władysławowi Kiernikowi 
Hermanowi Liebermanowi 
Mieczysławowi Mastkowi 
Adamowi Pragierowi 
Józefowi Putkowi 

Art. 2. 

Osobom wymienionym w Art. 1, przywraca się 



Dziennik Ustaw Nr 100 — 2001 — Poz. 1001 

wszystkie prawa obywatelskie, honorowe, godności, 

odznaczenia i ordery. 

Art. 3. 

Wykonanie niniejszego dekretu powierza się Pre-

zesowi Rady Ministrów i Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 4. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło-

szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 
Władysław Baczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów 

i Minister Sprawiedliwości : Sikorski 

1001 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 1939 R. 

0 udzieleniu bezpłatnego urlopu urzędnikom i funkcjonariuszom państwowym, sędziom i prokuratorom oraz urzędnikom i 

pracownikom samorządu terytorialnego i gospodarczego, przedsiębiorstw państwowych i samorządowych i wszelkich instytucyj 

publicznych, którzy w związku z wojną opuścili obszar państwa. 

Na zasadzie art. 79 ust. (2) ustawy konsty-

tucyjnej postanawiam co następuje : 

Art. 1. 

Na czas trwania wyjątkowych okoliczności, wywo-

łanych wojną, udziela się bezpłatnego urlopu urzęd-

nikom i funkcjonariuszom państwowym, sędziom i 

prokuratorom oraz urzędnikom i pracownikom samo-

rządu terytorialnego i gospodarczego, przedsiębiorstw 

państwowych i samorządowych i wszelkich insty-

tucyj publicznych, którzy w związku z wojną 

opuścili obszar państwa. 

Art. 2. 

Na czas obowiązywania niniejszego dekretu prze-

pisy odnośnych ustaw, dekretów, rozporządzeń i 

statutów, dotyczące udzielania bezpłatnego urlopu 

osobom wymienionym w art. 1, w szczególności 

przepisy art. 38 ustawy o państwowej służbie cywil-

nej z dnia 17 lutego 1922 r. (Dz.U.R.P. Nr 21, 

poz. 164), zostają zawieszone. 

Art. 3. 

Postanowienia niniejszego dekretu nie dotyczą 

osób, mianowanych na podstawie art. 13 i 77 

Ustawy Konstytucyjnej. 

Art. 4. 

Wykonanie dekretu niniejszego powierza się Pre-

zesowi Rady Ministrów, Ministrowi Skarbu oraz 

innym właściwym Ministrom. 

Dekret niniejszy 

szenia. 

Art. o. 

wchodzi w życie z dniem ogło-

Prezydent Rzeczypospolitej : 

Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów, Minister 

Spraw Wojskowych itd. : Sikorski 

Minister Spraw Zagranicznych : Au-gust Zaleski 

Minister Skarbu oraz 

Przemysłu i Handlu : Adam Koc 

Minister Opieki Społecznej : Stańczyk 



Poz. 1002 — 2002 — Dziennik Ustaw Nr 100 

1002 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WOJSKOWYCH 

I MINISTREM SKARBU 

Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 1939 R. 

w sprawie zezwoleń na zbywanie obiektów pływających żeglugi morskiej i rybołóstwa morskiego. 

Na mocy art. 1, art. 15 ust. (2) i art. 19 ustawy z 
dnia 30 marca 1939 r. o komunikacjach w służbie 
obrony Państwa (Dz.U.R.P. Nr 29, poz. 195) 

zarządza się co następuje : 

§ I-

Władzą upoważnioną do udzielania zezwoleń na 

zbywanie obiektów pływających żeglugi morskiej i 
rybołóstwa morskiego jest Minister Przemysłu i 
Handlu, który działa w porozumieniu z Ministrem 
Skarbu, Spraw Wojskowych i za zgodą Prezesa 

Rady Ministrów. 

§ 2. 

Przed decyzją należy zasięgnąć opinii Komitetu 

Transportowego . 

§ 3. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu : Adam Koc 

Minister Spraw Wojskowych : Sikorski 

Minister Skarbu : Adam Koc 



Dziennik Ustaw Nr 100 — 2003 — 

 Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukami „Polaka we Francji" w Paryżu. 

Cena numeru niniejszego 1 fr. fr. 

Począwszy od 1 stycznia 1940 r. można prenumerować i nabywać poszczególne numery „Dziennika Ustaw Rzeczy-
pospolitej Polskiej" w Księgarni Polskiej w Paryżu (Librairie Polonaise à Paris) 123 Bd. St. Germain Paris VI. 

Prenumerata kwartalna wynosi : 20 fr. fr. 
Z przesyłką pocztową we Francji : 23 fr. fr. 
Z przesyłką pocztową zagranicę : 28 fr. fr. 

Cena prenumeraty jest traktowana zaliczkowo i w razie większych objętości poszczególnych numerów może być 

odpowiednio podwyższona. 



DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Angers, dnia 1 grudnia 1939 r. Nr 101 

DEKRETY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Poz. : 1003 z dnia 30 listopada 1939 r. o wstrzymaniu wypłat uposażenia urzędnikom i niższym funkcjona-

riuszom państwowym przeniesionym w stan nieczynny, lub zwolnionym ze służby bez praw 

emerytalnych, oraz o udzielaniu bezpłatnego urlopu urzędnikom i funkcjonariuszom niższym 

urzędów zagranicznych R.P. . . . . .... str. 2004 

Poz. : 1004 — z dnia 30 listopada 1939 r. o urlopowaniu pracowników kontraktowych, umysłowych 

fizycznych str. 2005 

Poz. : 1005 — z dnia 30 listopada 1939 r. w sprawie uposażenia Prezesa Rady Ministrów, Ministrów 

Podsekretarzy Stanu str. 2006 

1003 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 30 LISTOPADA 1939 R. 

o wstrzymaniu wypłat uposażenia urzędnikom i niższym funkcjonariuszom państwowym przeniesionym w stan nieczynny, 

lub zwolnionym ze służby bez praw emerytalnych, oraz o udzielaniu bezpłatnego urlopu urzędnikom i funkcjonariuszom niższym 

urzędów zagranicznych R. P. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konsty-
tucyjnej stanowię, co następuje : 

Art. 1. 

Na czas trwania wyjątkowych okoliczności, wy-
wołanych wojną, wstrzymuje się wypłatę uposażenia 
urzędnikom i niższym funkcjonariuszom państwo-
wym, którzy : 

a) zostali przeniesieni w stan nieczynny, od dnia 
przeniesienia w stan nieczynny do dnia przejścia 
na emeryturę ; 

b) nie nabyli praw emerytalnych, a którym w 
wypadku rozwiązania stosunku służbowego 
przysługuje prawo do otrzymania trzymiesięcz-
nego uposażenia. 

Art. 2. 

Urzędnikom i niższym funkcjonariuszom urzędów 
zagranicznych R. P., które przestały być czynne w 
związku z wyjątkowymi okolicznościami wywołanymi 
wojną, udziela się na czas trwania tych okoliczności 
bezpłatnego urlopu, począwszy od dnia opuszczenia 
przez nich swego stanowiska. 

Art. 3. 

Właściwa władza może udzielić na czas trwania 
wyjątkowych okoliczności, wywołanych wojną, bez-
płatnego urlopu urzędnikom i niższym funkcjona-
riuszom państwowym, którzy byli zatrudnieni przed 
dniem 1 października 1939 r. w urzędach zagranicz-
nych R. P. jeżeli urząd ulega likwidacji, względnie 
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reorganizacji lub zmniejsza się ilość przewidzianych 

w nim etatów. 

Art. 4. 

Wykonanie dekretu niniejszego powierza się Preze-
sowi Rady Ministrów, Ministrowi Spraw Zagranicz-
nych, Ministrowi Skarbu oraz innym właściwym 

Ministrom. 

Art. 5. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze-

nia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 1939 

roku. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 

Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : Sikorski 

Minister Spraw Zagranicznych : August Zaleski 

Minister Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu : Adam Koc 

1004 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 30 LISTOPADA 1939 R. 

o urlopowaniu pracowników kontraktowych, umysłowych i fizycznych 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konsty-

tucyjnej stanowię, co następuje : 

Art. li 

Na czas trwania wyjątkowych okoliczności, wy-
wołanych wojną, właściwa władza może udzielić 
bezpłatnego urlopu pracownikom kontraktowym, 
umysłowym i fizycznym, z którymi zawarte zostały 
umowy o pracę przed dniem 1 października 1939 r. 

Art. 2. 

Pracownik, który korzysta z urlopu bezpłatnego, 
obowiązany jest stawić się na wezwanie właściwej 
władzy do pracy w terminie nie dłuższym jak 
3 miesięcy kalendarzowych od dnia otrzymania 

wezwania, w przeciwnym razie umowa o pracę ulega 

rozwiązaniu. 

Art. 3. 

Wykonanie dekretu niniejszego powierza się Mini-

strowi Opieki Społecznej, Ministrowi Skarbu oraz 

innym właściwym Ministrom. 

Art. 4. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze-

nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 

Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów itd. : Sikorski 

Minister Opieki Społecznej : J. Stańczyk 

Minister Skarbu oraz 

Przemysłu i Handlu : Adam Koc 

Minister Spraw Zagranicznych : August Zaleski 



Poz. 1005 — 2006 — Dziennik Ustaw Nr 101 

1005 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 30 LISTOPADA 1939 R. 

w sprawie uposażenia Prezesa Rady Ministrów, Ministrów i Podsekretarzy Stanu. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konsty-

tucyjnej stanowię, co następuje : 

Art. 1. 

Na czas trwania wyjątkowych okoliczności wy-

wołanych wojną uposażenie Prezesa Rady Ministrów, 

Ministrów i Podsekretarzy Stanu wynosić będzie 

miesięcznie : 

Prezesa Rady Ministrów . . 12.000 fr. fr. 

Ministra 11.000 fr. fr. 

Podsekretarza Stanu . . 9.000 fr. fr. 

Art. 2. 

Uposażenie powyższe nie ma wpływu na wymiar 

uprawnień emerytalnych, co do których zachowują 

moc dotychczas obowiązujące ustawy. 

Art. 3. 

Na czas obowiązywania niniejszego dekretu zawie-

sza się moc obowiązującą art. 2 Rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 

1933 r. (Dz.U.R.P. Nr 86, poz. 663), o ile chodzi o 

osoby wymienione w art. 1 niniejszego dekretu. 

Art. 4. 

Wykonanie niniejszego dekretu powierza się Preze-

sowi Rady Ministrów i Ministrowi Skarbu. 

Art. 5. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 grud-

nia 1939 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 

Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : Sikorski 

Minister Skarbu : Adam Koc 



Dziennik Ustaw Nr 101 —2007 — 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni „Polaka we Francji" w Paryżu. 

Cena numeru niniejszego 1 fr. fr. 

Począwszy od 1 stycznia 1940 r. można prenumerować i nabywać poszczególne numery „Dziennika Ustaw Rzeczy-
pospolitej Polskiej" w Księgarni Polskiej w Paryżu (Librairie Polonaise à Paris) 123 Bd. St. Germain Paris VI. 

Prenumerata kwartalna wynosi : 20 fr. fr. 
Z przesyłką pocztową we Francji : 23 fr. fr. 
Z przesyłką pocztową zagranicę : 28 fr. fr. 

Cena prenumeraty jest traktowana zaliczkowo i w razie większych objętości poszczególnych numerów może być 
odpowiednio podwyższona. 



DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Angers, dnia 2 grudnia 1939 r. Nr. 102 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Poz. : 1006 — z dnia 30 listopada 1939 r. o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych . . . . str. 2006 

1006 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 30 LISTOPADA 1939 R. 

o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konsty-
tucyjnej stanowię, co następuje : 

Art. 1. 

Wszelkie akty prawne i zarządzenia władz, oku-
pujących terytorium Państwa Polskiego, jeżeli wy-
kraczają poza granice tymczasowej administracji 
okupowanym terytorium, są, zgodnie z postanowie-
niami rV-ej Konwencji Haskiej z 1907 roku o prawach 
i zwyczajach wojny lądowej, nieważne i niebyłe. 

Art. 2. 

(1) Wszelkie akty prawne i zarządzenia władz, 
okupujących terytorium Państwa Polskiego, doty-
czące przenoszenia, obciążania, ścieśnienia lub ogra-
niczenia pod jakąkolwiek inną nazwą prawa włas-
ności : Skarbu Państwa, związków komunalnych, 
przedsiębiorstw państwowych i komunalnych, insty-
tucyj publicznych oraz osób fizycznych i prawnych 
na rzecz obcych państw, obcych obywateli lub obcych 
osób prawnych oraz osiedlanie w nieruchomościach 
obywateli obcych państw pod jakimkolwiek tytułem 
prawnym, są nieważne i niebyłe. 

(2) Nieważne i niebyłe są również akty prawne i 
zarządzenia władz, okupujących terytorium Państwa 
Polskiego, wymienione w ust. (1), gdy wynikają one 
ze stosowania eksterminacyjnej polityki narodowo-
ściowej. 

Art. 3. 

(1) Nieważne i niebyłe są wszelkie akty prawne 
władz, okupujących terytorium Państwa Polskiego, 
dotyczące wprowadzenia sekwestru, zarządu przy-
musowego, lub wprowadzenia pod inną nazwą zmiany 
w sposobie zarządzenia i użytkowania mieniem osób 
fizycznych i prawnych prawa polskiego, jak również 
wszelkie akty prawne tychże władz, dotyczące 
zmiany w składzie władz spółek i personelu zarzą-
dzającego interesami osób fizycznych i prawnych. 

(2) Jeżeli akty te zdziałane zostały na nieprzy-
muszony wniosek oby wateli polskich i w ich interesie, 
to nadanie takim aktom mocy prawnej nastąpi w 
trybie uznania ich przez władze polskie. 

Art. 4. 

Nieważne i niebyłe są wszelkie akty prawne i 
zarządzenia dokonane przez władze, okupujące tery-
torium Państwa Polskiego, w stosunku do uprawnień 
i mienia obywateli polskich i polskich osób prawnych, 
znajdującego się poza granicami obszaru Polski. 

Art. 5. 

Nieważne i niebyłe są wszelkie tytuły prawne, 
nabyte przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną 
do jakiegokolwiek mienia lub jakichkolwiek praw 
na zasadzie zarządzeń i aktów prawnych władz 



Dziennik Ustaw Nr 102 — 2007 — Poz. 1006 

okupacyjnych, uznanych przez dekret niniejszy za 

nieważne. Również nieważne i niebyłe są wszelkie 

tytuły prawne, nabyte przez jakąkolwiek osobę 

fizyczną lub prawną do jakiegokolwiek mienia lub 

jakichkolwiek praw w drodze umów lub też wykorzy-

stania przepisów przymusowych, o ile dotyczą 

przedmiotów i praw, wskazanych w artykułach 

poprzednich. 

Art. 6. 

Akty zwykłego, ustanowionego przez władze oku-

pacyjne, zarządu cudzym mieniem w czasie wojny 

w granicach koniecznej potrzeby i normalnej ek-

sploatacji, prowadzonej na zasadach uczciwości i 

dobrej wiary, wymagać będą uznania przez władze 

polskie po zbadaniu sposobu wykonywania zarządu 

cudzym mieniem. 

Art. 7. 

• Nieważne i niebyłe są wszelkie akty prawne, 

zdziałane przez obywateli polskich pod przymusem 

bezpośrednim lub pośrednim władz okupacyjnych. 

Akty te mogą być zgłaszane do rejestracji władzom 

polskim z umotywowanym zastrzeżeniem osób 

poszkodowanych. Każda osoba poszkodowana ma 

prawo wnieść do sądu skargę o uznanie tych aktów 

za nieważne. 

Art. 8. 

Obywatel polski, który dobrowolnie będzie po-

magał władzom okupacyjnym do wykonywania 

aktów, wskazanych w artykule 1—5, podlegnie 

karze do 10 lat więzienia oraz grzywnie lub kon-

fiskacie całego mienia. 

Art. 9. 

Przepisy niniejszego dekretu stosują się do już 

wydanych aktów prawnych i zarządzeń władz 

okupacyjnych, jak również do wszelkich, sprzecznych 

z postanowieniami niniejszego dekretu, aktów praw-

nych i zarządzeń tychże władz, które zostaną 

wydane po wejściu w życie niniejszego dekretu. 

Art. 10. 

Dekret niniejszy obowiązuje z dniem ogłoszenia. 

Art. 11. 

Wykonanie dekretu powierza się Prezesowi Rady 

Ministrów i właściwym Ministrom. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 

Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : Sikorski 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni ,,Polaka we Francji" w Paryżu. 

Cena numeru niniejszego 1 fr. fr. 

Począwszy od 1 stycznia 1940 r. można prenumerować i nabywać poszczególne numery „Dziennika Ustaw Rzeczypos-
politej Polskiej" w Księgarni Polskiej w Paryżu (Librairie Polonaise à Paris) 123 Bd. St. Germain Paris VI. 

Prenumerata kwartalna wynosi : 20 fr. fr. 
Z przesyłką pocztową we Francji : 23 fr. fr. 
Z przesyłką pocztową zagranicę : 28 fr. fr. 

Cena prenumeraty jest traktowana zaliczkowo i w razie większych objętości poszczególnych numerów może być 

odpowiednio podwyższona. 



DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Angers, dnia 6 grudnia 1939 r. Nr 103 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Poz. : 1007 — z dnia 30 listopada 1939 r. o odpowiedzialności oficerów za działalność w czasie kampanii 

wojennej 1939 r. str. 2008 

1007 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 30 LISTOPADA 1939 R. 

o odpowiedzialności oficerów za działalność w czasie kampanii wojennej 1939 r. 

Na podstawie art. 63 ust. (1) ustawy konsty-
tucyjnej stanowię, co następuje : 

Art. 1. 

(1) Dla rozpatrywania zarzutów, stawianych ofi-
cerom w związku z ich działalnością w czasie kampanii 
wojennej 1939 r., w szczególności zaś zarzutów 
opuszczenia swej jednostki, zaniedbania obowiązków 
dowódcy, zaprzepaszczenia sprzętu wojennego, przy-
właszczenia mienia państwowego, — oraz dla ustala-
nia w tym zakresie stopnia ich odpowiedzialności, 
tworzy się Wojskowy Trybunał Orzekający. 

(2) Wojskowy Trybunał Orzekający nazywany 
będzie w dalszych przepisach niniejszego dekretu 
„Trybunałem". 

Art. 2. 

(1) Trybunał składa się z przewodniczącego, 
zastępcy przewodniczącego oraz sześciu członków 
i trzech zastępców. 

(2) Trybunał ma swą siedzibę w miejscu pobytu 
Ministerstwa Spraw Wojskowych. 

Art. 3. 

(1) Przewodniczącego Trybunału oraz jego za-
stępcę powołuje Minister Spraw Wojskowych z 
pośród oficerów korpusu generałów, pozostałych zaś 
członków Trybunału z pośród oficerów sztabowych. 

(2) W skład Trybunału może wchodzić tylko 
oficer pozostający w czynnej służbie wojskowej. 

Art. 4. 

Członkowie Trybunału sprawują ten urząd honoro-
wo, niezależnie od swych właściwych czynności 
służbowych. 

Art. 5. 

(1) Trybunał orzeka w składzie przewodniczącego 
lub jego zastępcy i dwóch losem wybranych członków. 

(2) Jeżeli członek Trybunału nie może pełnić 
swych czynności, w miejsce jego wstępuje zastępca 
najstarszy stopniem, starszeństwem i kolejnością. 

(3) Decyzje Trybunału zapadają w postaci orze-
czeń. 
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Art. 6. 

W postępowaniu przed Trybunałem stosuje się 

odpowiednio przepisy statutu oficerskich sądów 

honorowych, jeżeli dekret niniejszy nie stanowi 

inaczej. 

Art. 7. 

(1) Wszczęcie postępowania przed Trybunałem 

zarządza przewodniczący na podstawie zlecenia 

Ministra Spraw Wojskowych lub na prośbę zain-

teresowanego oficera, zlecając przeprowadzenie postę-

powania przygotowawczego wyznaczonemu przez 

siebie członkowi Trybunału. 

(2) Prowadzącemu postępowanie członkowi Try-

bunału przysługują w zakresie przedsiębranych 

czynności uprawnienia wojskowego sędziego honoro-

wego. 

Postępowanie przygotowawcze jest tajne. 

Art. 8. 

(1) Oficer, którego sprawa jest przedmiotem 

postępowania przed Trybunałem, winien złożyć 

odpowiednie sprawozdanie na piśmie. W miarę 

potrzeby i możliwości należy go wezwać w celu 

osobistego przesłuchania. 

(2) Niezłożenie sprawozdania względnie niesta-

wiennictwo nie wstrzymuje postępowania. 

Art. 9. 

Po ukończeniu postępowania przygotowawczego 

członek Trybunału, prowadzący je, ujmuje jego 

wyniki w formę referatu, zawierającego ustalenie 

stanu faktycznego, i przedstawia przewodniczącemu 

Trybunału. 

Art. 10. 

Przewodniczący po zapoznaniu się z treścią 

referatu bądź zwraca sprawę prowadzącemu postę-

powanie przygotowawcze członkowi Trybunału w 

celu uzupełnienia postępowania, bądź też zarządza 

przeprowadzenie rozprawy. 

Art. 11. 

Stawiennictwo na rozprawę oficera, którego sprawa 

ma być rozpatrywana, nie jest obowiązkowe, chyba, 

że Trybunał postanowi inaczej. Niestawienie się 

wezwanego na rozprawę oficera nie wstrzymuje 

postępowania. 

Art. 12. 

(1) Rozprawę rozpoczyna referat cżłonka Trybu-

nału, który prowadził postępowanie przygotowawcze. 

(2) Rozprawa jest tajna. 

Art. 13. 

Po przeprowadzeniu rozprawy Trybunał wydaje 

orzeczenie, które jest ostateczne. 

Art. 14. 

W orzeczeniu Trybunał postanawia : 

a) uwolnić zainteresowanego od stawianych mu 

zarzutów, albo 

b) wstrzymać postępowanie i przekazać sprawę 

właściwym władzom sądowym z uwagi na to, 

że w czynach, będących przedmiotem postępo-

wania, mieszczą się znamiona przestępstwa, 

albo 

c) wstrzymać postępowanie i przekazać sprawę 

właściwemu oficerskiemu sądowi honorowemu, 

jeżeli czyn stanowi naruszenie honoru ofi-

cerskiego, albo 

d) uznać, że dany oficer nie może ze względu na 

charakter udowodnionych mu czynów lub 

zaniedbań pełnić czynnej służby wojskowej. 

Art. 15. 

Sprawy karne i honorowe, wszczęte w następstwie 

orzeczenia Trybunału (art. 14 Lit. b) i c) ) przesyła 

się po zakończeniu Trybunałowi do dalszego postępo-

wania. 

Art. 16. 

Wykonanie dekretu niniejszego powierza się Mini-

strowi Spraw Wojskowych. 

Art. 17. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło-

szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 

Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów 

i Minister Spraw Wojskowych : Sikorski 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni „Polaka we Francji" w Paryżu. 

Cena numeru niniejszego 1 fr. fr. 

Począwszy od 1 stycznia 1940 r. można prenumerować i nabywać poszczególne numery „Dziennika Ustaw Rzeczy-
pospolitej Polskiej" w Księgarni Polskiej w Paryżu (Librairie Polonaise à Paris) 123 Bd. St. Germain Paris VI. 

Prenumerata kwartalna wynosi : 20 fr. fr. 
Z przesyłką pocztową we Francji : 23 fr. fr. 
Z przesyłką pocztową zagranicę : 28 fr. fr. 

Cena prenumeraty jest traktowana zaliczkowo i w razie większych objętości poszczególnych numerów może być 

odpowiednio podwyższona. 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 9 GRUDNIA 1939 R. 

o powołaniu Rady Narodowej. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konsty-
tucyjnej stanowię, co następuje : 

Art. 1. 

Na czas trwania wyjątkowych okoliczności, wy-
wołanych wojną, powołuję Radę Narodową, jako 
organ doradczy Prezydenta Rzeczypospolitej i Rządu. 

Art. 2. 

Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje, otwiera i 
zamyka sesję Rady Narodowej. 

Art. 3. 

(1) Rada Narodowa wydawać będzie opinię we 
wszystkich wniesionych przez Rząd na jej sesję 
sprawach. 

(2) Rząd wnosić będzie w szczególności na sesję 
Rady Narodowej budżet państwowy. 

Opinie swe wyrażać może Rada Narodowa również 
w postaci wniosków dotyczących potrzeby wydania 
odpowiednich dekretów i rozporządzeń. 

Art. 4. 

Rada Narodowa może zarówno na wniosek Rządu, 
jak z własnej inicjatywy, opracowywać zagadnienia 
przyszłego ustroju państwa, zwłaszcza ordynacji 
wyborczej do Izb Ustawodawczych. 

Art. 5. 

Rada Narodowa składa się najmniej z dwunastu, 
najwyżej z dwudziestu czterech członków mianowa-
nych przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek 
Prezesa Rady Ministrów. 

Art. 6. 

Siedzibą Rady Narodowej jest siedziba Rządu. 
Rada Narodowa może jednak odbywać posiedzenia 
również w innych miejscowościach na podstawie 
zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, wydanego 
na wniosek Prezesa Rady Ministrów. 

Art. 7. 

Członkowie Rady Narodowej wybierają ze swego 
grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczą-
cych oraz sekretarza. 
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Art. 8. 

Rada Narodowa opracuje regulamin dotyczący jej 
czynności. Regulamin ten wejdzie w życie po 
zatwierdzeniu go przez Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Art. 9. 

Uchwały Rady Narodowej zapadają zwykłą więk-
szością głosów przy udziale conajmniej dwóch trze-
cich ogólnej liczby członków. 

Art. 10. 

Członkowie Rady Narodowej składają na ręce 
Prezydenta Rzeczypospolitej przyrzeczenie zgodnego 

z sumieniem pełnienia swych obowiązków. 

Art. 11. 

Wydatki, związane ze sprawowaniem funkcji 
członków Rady Narodowej, zostaną na wniosek 
Rządu określone dekretem Prezydenta Rzeczy-

pospolitej. 

Art. 12. 

(1) Ministrowie, Podsekretarze Stanu, urzędnicy i 

funkcjonariusze państwowi oraz wojskowi w służbie 
czynnej nie mogą być jednocześnie członkami Rady 

Narodowej . 

(2) Członkowie Rządu mogą brać udział w posie-
dzeniach Rady Narodowej, jednak bez prawa 

głosowania. 

Art. 13. 

Prezydent Rzeczypospolitej może w każdym 
czasie na wniosek Prezesa Rady Ministrów rozwiązać 
Radę Narodową w umotywowanym zarządzeniu. 

Art. 14. 

Wykonanie niniejszego dekretu powierza się Preze-

sowi Rady Ministrów. 

Art. 15. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 
Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : Sikorski 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni „Polaka we Francji" w Paryżu. 

Cena numeru niniejszego 1 fr. fr. 

Począwszy od 1 stycznia 1940 r. można prenumerować i nabywać poszczególne numery „Dziennika Ustaw Rzeczy-

pospolitej Polskiej" w Księgarni Polskiej w Paryżu (Librairie Polonaise à Paris) 123 Bd. St. Germain Paris VI. 

Prenumerata kwartalna wynosi : 20 fr. fr. 
Z przesyłką pocztową we Francji : 23 fr. fr. 
Z przesyłką pocztową zagranicę : 28 fr. fr. 

Cena prenumeraty jest traktowana zaliczkowo i w razie większych objętości poszczególnych numerów może być 
odpowiednio podwyższona. 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 21 GRUDNIA 1939 R. 

o zmianie nazwy „Rada Narodowa" na nazwę „Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej". 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konsty-

tucyjnej stanowię, co następuje : 

Art. 1. 

Rada Narodowa, powołana dekretem Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r., otrzymuje 
nazwę : „Rada Narodowa Rzeczypospolitej Pol-

skiej". 

Art. 2. 

Wykonanie niniejszego dekretu powierza się 

Prezesowi Rady Ministrów. 

Art. 3. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze-

nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej . 
Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : Sikorski 
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Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni „Polaka we Francji" w Paryżu. 

Cena numeru niniejszego 1 fr. fr. 

Począwszy od. 1 stycznia 1940 r. można prenumerować i nabywać poszczególne numery „Dziennika Ustaw Rzeczy-
pospolitej Polskiej" w Księgarni Polskiej w Paryżu (Librairie Polonaise à Paris) 123 Bd. St. Germain Paris VI. 

Prenumerata kwartalna wynosi : 20 fr. fr. 
Z przesyłką pocztową we Francji : 23 fr. fr. 
Z przesyłką pocztową zagranicę : 28 fr. fr. 

Cena prenumeraty jest traktowana zaliczkowo i w razie większych objętości poszczególnych numerów może być 
odpowiednio podwyższona. 


