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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
. 20 lutego NQ 10. Rok 1929 . 

T R E Ś Ć: 
ROZPORZf\DZENIł\ MINISTRÓW: 

Poz.: 80- Skarbu w po rozumieniu z Min istrem Spraw \'{Ioj skowych z dn ia 23 listopada 1928 r. o prawach · 
dyscy plinarn ych poszczególnych pLdożon ych , organizac ji i tr ybie postępowania komisy j dyscypli
narnych oraz po stępowaniu dyscyplinarn em przeciwko oficerom i szeregowym S traży Granicznej. 

SI - Skarbu z dnia 22 grudnia 192 8 r. w sprawie zmiany w ro zp orząd zeniu z dnia 29 września 1928 r. 
o prz yznawaniu kon cesjono wan ym sprzedawcom wyrobów tytoniowych kredytu na pobór tych 
wyrobów oraz o c zę ś ciowej zmianie ro zporządzenia z dnia 20 czerwca 192 7 r. o organizacji 
i zakresie działania izb skarbowyc h i podległ yc h izbo ·.n ur zędów skarbowych . 

S2- Skarbu, Przemy słu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 s t y c zni~ 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy 
wywozie ceraty. 

Sl- Skarbu z dnia 24 stycznia 19 29 r. w sprawie przesunię cia na rok podatkowy 1929 terminu 
tro składan ia zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy o pail stwowym podatku dochodowym . 

84-Skarbu z dnia 31 stycznia 1929 r . w sprawie ustalenia rabatów handlowych od dopuszczonych 
do sprzedaży w Polsce niektórych wyro bów tytoniowych Gdailskiego Monopolu T ytoniowego. 

S5-Spraw \'{I ewnętrznych z dnia 18 stycznia 1929 r. o zmianie granic gmin wiej skich Tużyłów 
i Hołyń. w powiecie kałuskim , woj ewództwie stanislawowskiem . 

86-Spraw. Wewnętrznych z dnia 9 lutego 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
w sprawie zastosowania do gmin y wiejskiej Skórcz w powiecie starogardzkim, woj ewództwie 
pomorskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. (J tymczaso'wem uregulowaniu finansów 
komunalnych, dotyczących gmin miej skich . 
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80. Straży Granicznej" , zawarte w załączniku do mmeJ
szego rozporządzenia. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu w poro
zumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych 

z dnia 231istopada .1928 r. 

o prawach dyscyplinarnych poszczególnych prze
łożonych, organizacji i trybie postępowania ko
misyj dyscyplinarnych oraz postępowaniu dyscy
plinarnem przeciwko oficerom i szeregowym Stra-

ży Granicznej. 

Na podstawie art. 68 ustęp drugi rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 
o Straży Granicznej (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 349) 
zarządza się co następuje: 

§ l. Prawa dyscyplinarne poszczególnych przeło
żonych, organizację i tryb postępowania komisyj dyscy
plina.rnych oraz postępowanie dyscyplinarne przeciwko 
oficeroRil i szeregowym Straży Granicznej normują : 
.,Przepisy dyscyplinarne dla oficerów ; szeregowych 

§ 2. Rozporządzenie mmelsze wchodzi w życic 
w 7 dni po ogłoszeniu. 

Minister Skarbu : G. Czechowicz 

Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 

Załącznik do rozp. Min. ~arbu 
w poro z. z Min . Spraw Wojsk. z dn. 
23 listopada 1928 r. (poz. 80). 

PRZEPISY DYSCYPLINARNE 
DLA OFICERÓW I SZEREGOWYCH STRAŻY 

GRANICZNEJ. 

I. Zasady ogólne. 

§ 1. 

Celem utrzymania karności oraz porządku w Stra
ży Granicznej przełożeni oraz komisje dyscyplinarne 
mają prawo nakładania kar według zasad poniżej usta
lonych. 
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§ 2. 
J 

Przełożony, któremu . na zasadzie niniejszych prze
pisów przysługuje prawo nakładania kar na podwład
nych, jest w stosunku do tych podwładnych właściwym 
przełożonym dyscyplinarnym. . 

W stosunku d podwładnych, którzy zajmują stale 
stanowisko służbowe drogą delegacji lub przydziału, 
władza dyscyplinarna przechodzi zawsze na nowego 
przełożonego, pod którego rozkazami podwładni mają 
stale pełnić służbę. . 

'. Nowy przełożony dyscyplinarny zawiadamia o na
łożonych karach przełożonego, któremu karany. podle
ga pod względem ewidencyjnym, celem wykonania 
i wciągnięcia kary do rejestru kar. 

Właściwym przełożonym dyscyplinarnym oficerów 
i szeregowych delegowanych do innych władz i urzędów 
jest inspektor okręgowy, w którego rejonie dana wła- ' 
dza lub urząd jest położony, względnie inspektor okrę
go~, wyznaczony przez Komendanta Straży Granicz
neJ. 

§ 3. 

Dyscyplinarnie karze si~ za: 
a) przewinienia przeciwko karności, porządkowi 

służbowemu i przepisom służbowym, 
b) przestępstwa przewidziane wart. 69 -74 i 76 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 
22 marca 1928 r. o Straży Granicznej (Dz. U. 
R. P. Nr. 37, poz. 349), których ukaranie dy
scyplinarne jest możliwe w myśl ustępu trze
ciego art. 81 tegoż rozporządzenia. 

Dochodzenie dyscyplinarne Z powodu takiego na
ruszenia obowiązków służbowych, które posiada zna
miona czynu karygodnego ściganego ustawami karnemi, 
może się toczyć równocześnie Z karnem postępowaniem ' 
sądowem w tej samej S f'! rawie ; ewentualny wymiar, 
jak również i samo dochcc..;enie dyscyplóarne mogą byc 
zawieszone do czasu zakończenia karnego postępowa
nia sądowego. 

§ 4. 

Władzy dyscyplinarnej przełożonych Straży Gra
nicznej . podlegają oficerowie i szeregowi Straży Gra
nicznej. 

§ 5. 

Władza dyscyplinarna nie jest przywiązana do sto
pnia, 'tecz do stanowiska służbowego i musi być wyko
nywana przez danego przełożonego osobiście. 

W razie oddania zastępcy Z jakichkolwiek powodów 
służbowych funkcyj, do których , przywiązana jest wła
dza dyscyplinarna, przechodzi ona na tego zastępcę. 

W razie stwierdzenia jakiegoś czynu karygod
nego przełożeni nieposiadający władzy dyscyplinarnej 
nad winnym oraz starsi, mają obowiązek: 

a) zameldować drogą służbową właściwemu prze
łożonemu dyscyplinarnemu o czynie karygod
nym, o ile stwierdzenie czynu karygodnego na
stąpiło przez przełożonego względnie starszego, 
który jest niższy stopniem od właściwego prze
łożonego djscyplinarnego, 

b) zawiad0mić bezpośrednio właściwego przełożo
nego, o ile stwierdzenie czynu karygodnego na
stąpiło prZeZ przełożonego względnie starszego 
wyższego stopniem oc! właściwego przełożonego 
dyscyplinarnego. . 

W razie koniecznej potrzehy natychmiastowegQ 
przywrócenia karności sŁużbowej, w razie wywoł'\lnici 
zgorszenia publicznego lub ujawnienia przestępstwa 
każdy oficer i szeregowy ma prawo i obowiązek aresz
tować lub spowodować aresztowanie niższego stopniem 
na własną odpowiedzialnoś.ć. 

O takierp. zaaresztowańiu należy natychmiast do
nieść właściwemu przełożonemu dyscyplinarnemu ares;~ 
towanego. 

Jeżeli podwładni różnych przelożonych popełnią 
wspólnie czyn karygodny, wówczas dochodzenie prze~ 
prowadza najbliższy wspólny przełożony obu winnych. 

§ 6. 

Z pomlmęClem niższych przeło:';onych mągą ' ka': 
rac wyżsi przełożeni dyscyplinarni w wypadkach na
stępujących: .. 

a) jeżeli popełniono czyn karygodny w ich obecno-
ści lub przeciw ich powadze, ' 

b) jeż~li popełnienie czynu karygodnego' doszło 
wprost do wiadomości wyższego przełożonego., 
a ten uważa za wskazane pociągnąć winn~o dp 
odpowiedzialności · bezpośrednio przez siebie, . 

c) jeżeli niższy przełożony zaniechał ukarania 
z przyczyn uznanych przez wyższego przełożo
nego za nieusprawiedliwione, 

d) jeżeli niższy przełożony nie zrobi użytku z przy
sługującej mu władzy dyscyplinarnej i przedło
ży sprawę do ukarania wyższemu przełożonemu, 

e) jeżeli czyn karygodny popełniony zóstał poza 
rejonem sta:łego przydziału służbowego w.in-
nego. , 

W razie ukarania prZez; siebie wyższy przełożony 
dyscyplinarny zawiadamia wła~ciwego przełożonego wi
nowajcy o przewinieniu, wymiarze kary i jej wykonaniu. 

§ 7. 

/ Przełożonemu dyscyplinarrtemu pr~sługuje prawo 
tymczasowego zawieszenia podwładnego w czynnoŚdach 
służbowych w wypadkach, w htórych zachodzi obawa~ 
iż dalsze pełnienie pfŻ;ez niego czynności służbowych 
byłoby przeciwne interesom służby. 

Prawo to przysługuje: 
kierownikowi komisarjatu w stosunku do wszystkich 
szereg9wych, . 
kierownikowi inspektoratu granicznego W stosunku 
do oficerów do kierownika komisariatu włącznie, 
inspektorowi okręgowemu w stosunku dó oficerów do 
kierownika inspektoratu granicznego włącznie, 
Komendantowi Straży Grarucznej - do wszystkich 
oficeróW i szeregowych. 

Równocześnie Z; zawie~zeniem w czynnościach słui
bowych musi być przeciw zawieszonemu' wszczęte po
stępowanie, celem dyscyplinarnego ukarania, względ
nie o ile chodzi o przestępstwo podlegające ukaraniu 
przez sąd - musi być prżeciw niemu wniesione donie
sienie karne, w którem fal(t zawieszenia w czynnościach 
służbowych należy uwidocznić. 
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Zawieszenie w czynnościach służbowych Z powodu 
obwinienia o przewinie~ie dyscyplinarne kończy się, 
gdy przełożony dyscyplinarny że względu na wynik po
stępowania dys yplinarnegó nie znajduje podstaw do 
dyscyplinarnego ukarania, w przeciwnym razie zawie
śżenie ustaje po rozstrzygnięciu sprawy. Przełożony dy
scyplinarny może jednak zarządzić uchylenie takiego 
ulwieszenia w· czynnościach służbowych jeszcze i przed
tem, o ile uzna, że nie zachodzą już przyczyny uzasad-
niające zawieszenie. \ 

O uchyleniu zawieszenia w wypadkach, gdy spra
wa została oddana sądowi' decyduje przełożony dyscy
plinarny, biorąc pod uwagę rodzaj przestępstwa, będą
cego przedmiotem obwinienia, wyniki dochodzenia 
i. ópinję obwinio~ego. 

§8. 

Przed nałożeniem kary dyscyplinarnej naleźy z ca
łą sumiennością i bezstronnością ustalić stan faktyczny 
przewinienia i towarzyszących mu okoliczności. Po ta
kiem stwierdzeniu faktu należy wymierzyć karę po we
zwaniu winnego do raportu; gdyby stawienie się win
nego było poł'lczone Z trudnościami, lub przy sprawach 
zawiłych, należy dać mu możność wytłumaczenia się 
pisemnie lub drogą protokółu. W wypadkach, w któ
rych utrzymanie karności będzie tego wymagało, nale
i.y wykraczającego natychmiast osadzić w areszcie. 

Osadzenie w areszcie bez uprzedniego wymierze
nia kary nie może trwać dłużej, niż 48 godzin. 

§ 9. 

Przy wymierzaniu kary dyscyplinarnej naleiy u
względnić rodzaj i stopień przewinienia, a zwłaszcza 
ujemne dla służby następstwa popełnionego czynu, cha- . 
rakter, poczucie honoru i dotychczasowe prowadzenie 
się winnego, oraz jego stanowisko służbowe. 

Jeżeli dyscyplinarnie ukarany dopuścił się ponow
nie tego samego przewinienia, należy w granicach przy
sługujqcego prawa karania stosować wyższą karę dyscy
plinarną. 

§ 10. 

Przełożony dyscyplinarny, który nałoiył karę, nie 
może jej cofnąć ani zmienić. 

§ 11. 

Przełożeni dyscyplinarni mogą zawiesić wykonanie 
nałożonej przez siebie kary na czas nie dłuższy niż 3 
miesiące, jeżeli przez to karność służbowa nie ucierpi 
i jeżeli dotychczasowe prowadzenie się ukaranego ro
kuje poprawę. 

Jeżeli ukarany w ciągu oznaczonego czasu zacho
wywał się nienagannie, uważa się karę za umorzoną 
i wykreśla się ją z rejestru kar. W przeciwnym razie ka
rę zawieszoną wykonywa się niezależnie od kary dy
scyplinarnej, nałożonej ewentualnie za nowe przewi
nienie. 

§ 12. 

Wyu.zy przełożony dyscyplinarny, o ile uważa ka
rę nałożoną przez niższigo przełożonego za niewystar-. 

CZ?jącą, może ją podwyższyć aż do najwyższego wymia
ru, leżącc;;o w granicach jego uprawciel1 dyscyplinar
nych, jednak uwzględniając karę iuż nałożoną lub odby~ . 
tą, jako część podwyższonej. Podwyższenie kary może 
jednak nastąpić tylko przed upływem terminów, przewi
dzianych w § 14. 

§ 13. 

Niższy przełoźony prZ7dkłada sprawę dyscyplinar
~ą do · rozstrzygnięcia wyższemu przełożonemu: 

a) jeżeli uważa, że przysługujący mu zakres kara
nia w danym razie jest niewystarczający, 

b) jeżeli zachodzi wątpliwość, czy za dany czyn ka
rygodny można winnego karać dyscyplinarnie, 
czy też należy go oddać pod sąd. 

§ 14. 

Przewinienia podlegające władzy dyscyplinarnej [§ 3 
punkt a)] ulegają przedawnieniu po upływie 3 miesięcy 
od dnia ich popełnienia. 

W razie uniewinnienia sprawcy przez sąd z powodu 
braku znamion przestępstwa, lub stwierdzenia, że spra
wa nadaje się tylko do ukarania dyscyplinarnego, jako 
też w razie uwalniającego orzeczenia sądu honorowego, 
nałożenie kary dyscyplinarnej może nastąpić w ciągu 
trzechmiesię~y od dnia uprawomocnienia się wyroku, 
względnie orzeczenia sądu honorowego. 

II. Rodzaje kar dyscyplinarnych. 

§ 15. 

Kary dyscyplinarne dziel~ się na kary porządkowe, 
karę aresztu dla szeregowych od l do 7 dni, degradacji 
o jeden stopień i wydalenia ze służby. Do kar porząd
kowych nal~Żą.: 

upommeme, 
nagana, 
zakaz opuszczania koszar, względnie lokalu słut
bowego poza służb~, do dni 14, 
nagana p~zy raporCle, 
nagana pIsemna, 

, 

areszt domowy dla q;ficerów od 1-21 dni. 

§16. 

Względem szeregowych ·stosuje SIę następujące 
kary: 

1) upomnienie, 
2) nagana, 
3) zakaz opuszczania koszar, względnie lokalu służ-

bow~o poza służbą do dni 14, 
4) areszt od 1 do 7 dni, 
5) degradacja o jeden stopień, 
6) wydalenie ze służby. 

§ 17. 

Względem oficerów stosuje się następujące kary: 
1) nagana p~zy raporCIe, 
2) nagana pIsemna, 
3) areszt domowy od 1 ~21 qni. 
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§ 18. , 
Stosowanie jakichkolwiek kar nieobjętych niniejsze

mi przepisami lub zaostrzeń jest zakazane. 

III. Zakres wład,zy dyscyplinarnej' posiczegófnych 
przełożonych. 

§ 19. 

Kierownikom komisarjatów tudziei przełożonym, . 
posiadającym ich kompetencje przysługuje następujący 
zakres władzy dyscyplinarnej: 

a) wobec strażników: 
kary porządkowe do najwyższego wymIaru, 
areszt do trzech dni, 

b) wobec pr~odowników: 
upommeme, 
nagana, 
zak;łZ opuszczania koszar, względnie lokalu służ
bowego poza służbą do dni 7. 

Za strażników uważa się pod względem kompeten
cji nakładania kar - strażników i starszych strażników, 
za przodowników przodowników i starszych przo
downików. 

§ 20. 

Kierownikom inspektoratów granicznych oraz prze
łożonym posiadającym kompetencję kierownika inspek
toratu granicznego: 

a) wobec szeregowych: 
ka!y porządkowe i areszt do najwyższego wy
mlaru, 

b) wobec oficerów do stopnia komisarza: 
nagana p~zy raporcie, 
nagana pIsemna, 
areszt domowy do dni 7. 

§ 21. 

Kierownikom inspektoratów okręgowych oraz prze
łożonym posiadającym kompetencję kierowników ins
pektoratów okręgowych: 

a) wobec szeregowych: 
kary porządkowe i areszt do najwyższego wy
miaru, 

b) wobec oficerów 00 . stopnia komisarza: 
nagana p~zy raporCIe, 
nagana pIsemna, 
areszt domowy do ' najwyższego wymiaru, 

c) wobec oficerów od nadkomisarza w górę: 
nagana P!zy raporCle, 
nagana pIsemna, 
areszt domowy do dni 7. 

§ 22. 

• 

Komendantowi Straży Granicznej Frz;ysługuje wo
bec oficerów i szeregowych prawo wymierzania wszyst
kich kar do najwyższego wymiaru, Z wyjątkiem kar 
wyszczególnionyh wart. 67 ustęp A., punkty 5) i 6) 
powołanego na wi~ępie rozporządzenia. . 

§ 23. 

Szeregowi pełniący funkcje, do których przywią
zana jest władza dyscyplinarna, mają prawo karania w za
kresie kierownika komisarjatu, lecz tylko karami , ~
rządkowerni bez prawa nakładania kary aresztu. . :' 

IV. Wykonanie kar dyscyplinarnych. ' 

§ 24. 

Kary dyscyplinarne, nałożone na szeregowych, ogła
sza się w rozkazie dziennym. Po wymierzeniu kary dy
sCYl?linarnej należy natychmiast zarządzić jej wyl.o-
namc. 

§ 25. 

Wskutek kar porządkowych słuiba ukaranego rlie 
może doznawać uszczerbku. Wykonanie kary porządko
wej należy odroczyć, jeżeF w czasie jej trwania nastąpiło 
ukaranie winnego aresztem za ponowne wykroczenie. 
a) Upomnienie. Upomnienia udziela się przy rapor-
Cle. I 

b) Nagana. Nagany szeregowym udziela bezpoś.r~dni 
dyscyplinarny przełożoIlY-Wobec zebranych szeregowych 
właściwego kOlnis;'.rj?tu. ; 
c) Zakaz opuszczania koszar względnie lokalu służ
bowego poza służbą. Szeregowym ukaranym zaka
zem opuszczania koszar względnie lokalu służbowego 
poza służbą ,nie wolno poza służbą wychodzić Z koszar 
względnie lokalu służbowego, ani przyjmować odwie
dzin. Ukarani na każde wezwanie przełożonego meldują 
się w ubiorze, przepisanym do wyjścia z koszar. 

§ 26. 

Szeregowi ukarani aresztem pozostają przez cały 
czas kary w zamknięciu. Z aresztem połączony jest za
kaz pisania i odbierania listów bez kontroli, oraz; zakaz 
palenia tytoniu. 

§ 27. 

Oficerom udziela przełożony nagany przy raporcie. 

§ 28. 

Naganę pisemną podaje inspektor okręgowy w roz
kazie oficerskim do wiadomości równych i wyższych 
stopniem oficerów, o ile Komendant Straży Granicznej 
nie zarządził ogłoszenia w szerszym zakresie. 

§ 29. , 

Ukaranemu aresztem domowym wolno opus Cle 
mieszkanie tylko w celu służbowym; nie wolno mu 
przyjmować odwiedzin. Przełożony ma prawo zarzą
dzenia kontroli. 

V. Organizacja i tryb postępowa~ia komisy; 
dyscyplinarnych. 

§ 30. 

Do nakładania kar dyscyplinarnych degradacji o je
den stopień i wydalenia ze służby, przeciwko szerega
wym Straży Graniczne; pONoluje sit;: 
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1) Komisje dyscyplinarne przy inspektorach okrę
gowych dla szeregowych podległych inspektorowi okrę-
-gowemu. ' 

2) Komisję dyscyplimiiną przy Komendancie Stra-
-"z.y Granicznej dla szeregowych podległych bezpośrednio 
Komendantowi oraz jako instancja odwoławcza dla tych 
orzeczeń, które wydane zostały przez komisje dyscypli
narne przy inspektorach ąkręgowych w I instancji. 

Od orzeczeń komisji dyscyplinarnej przy Komen
dancie Straży Granicznej powziętych tak w I jak i II 
instancji nie przysługuje odwołanie. 

§ 31. 

Komisje dyscyplinarne, rozpatrują sprawy na wnio
sek właściwego przełożonego dyscyplinarnego. Wnio
osek winien żawierać dokładne c.kreślenie czynu zarzu

J ~onego 'obwinionemu wraz ze szcz,egółowem uzasad
, hieniem. 

Wniosek dyscyplinarrlY przedkłada właściwy prze
łc;:>żony dyscyplinarny inspektorowi okręgowemu, który 
pów-ołuje komplet orz'ekaj ący, wyznacza termin rozpra
wy i, zarządza doręczenie odpisu wniosku obwinionemu 
prżynajmniej na 7 dni przed terminem rozprawy, przy 
iównoczesnem zakomunikowaniu mu listy członków 
ko~pletu orzekającego. 

§ ~2. 

Obwinionemu przysługuje prawo sta\Y'iania wnios-
, ków o przesłuchanie na rOzprawie świadków. Wnioski 

i:akie obwiniony składa na ręce przewodniczącego naj
później do dni trzech przed terniinem~ rozprawy. Decy
zja co do powołania tych 'świadków przysługuje prze
wodniczącemu kompletu, obowiązek jednak dostawia
nia tych świadków na rozprawę ciąży na obwinionym. 

,f § 33. 

Komisje dyscyplinarne obradują i orzekają w kom
pletach, złożonych z przewodniczącego lub jego zastęp
cy i 4 członków. 

Przewodniczący tudzież 2 członków komisji winni 
być oficerami Straży Granicznej, 2 dalszych członków
szeregowymi w stopniu równym lub wyższym od sto
'pnia szeregowego, którego ' sprawa jest przedmiotem 
dochodzenia. 

Przewodniczących i zastępców tudzież członków 
komisyj dyscyplinarnych przy inspektorach okręgo
wych mianuje na przeciąg jednego roku Komendant 
Straży Granicznej, zaś przewodniczącego, zastępcę oraz 
członków komisji dyscyplinarnej przy Komendancie 
Straży Granicznej mianuje Minister Skarbu na wnio-

,sek Komendanta Straży Granicznej. 
Komplety orzekające są powoływane przez właści

wych przełożonych dyscyplinarnych kai dorazowo w roz
kazie dziennym. Bezpośredni przełożony obwinionego 
nie może wchodzić w skład kom~letu orzekającego. 

Obrady komisji dyscyplinarnej są tajne, uchwały 
zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie odby
wa się ustnie, zaczynając ' od członka komisji najniższe
go stopnia służbowego. Przewodniczący komisji głosuje 
ostatni. · Obowiązki protokólanta pełni jeden Z człon
ków komisji, wyznaczony przez przewodniczącego. 

§ 34 .. 
• 

Przed wydaniem orzeczenia komisja dyscyplinarna 
winna przesłuchać obwinionego na rozprawie ustnej . 

Przewodniczącemu komisji przysługuje prawo we
zwania na rozprawę również świadków, wskazanych 
przez obwinionego lub takich, których wezwanie uzna 
za konieczne. 

Komisja dyscyplinarna ocenia moc dowodową ze
branych środków dowodowych na podstawie swobodne
go uznania Z tern jednak ograniczeniem, że ' środki do
wodowe, których treści nie przedstawiono obwinione
mu, nie mogą stanowić podstawy orzeczenia. Kotni~ 
sja dyscyplinarna winna jest dokładnie rozważyć cało
kształt materjału dowodowego, tudzież uwzględnić ze ' 
ścisł1l bezstronnością wszystkie 'dowody tak na korzyść, 
jak i na niekorzyść obwinionego. 

Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie, w któ
rem albo uwalnia obwinionego od zarzuconego mu na
ruszenia obowiązków, albo uznaje go winnym. W tym 
ostatnim wypadku nakłada jedną z zastrzeżonych ko· 
misjom kar dyscyplinarnych. 

Orzeczenie komisji dyscyplinarne} podpisuje prze-
wodniczący i członkowie. . _ 

Przewodniczący podaje obwinionemu do wiadomo
ści w dniu rozprawy treść orzeczenia. W treści orzecze
nia winny być zaznaczone: data rozprawy, skład kom
pletu orzekającego, imię i nazwisko obwinionego, sto
pień służbowy i miejsce służbowe oraz; kara, na jaką zo
stał skazany. 

§ 35. 

O ile obwiniony pomimo wezwania nie stawił się 
na rozprawę, orzeczenie zapada zaocznie. Jako terminy 
doręczema obwinionemu odpisu wniosku dyscyplinar
nego oraz zakomunikowania mu treści orzeczenia uwa
ża się dzień ogłoszenia w rm:kazie dziennym terminu 
rozprawy i treści orzeczenia. 

§ 36. 
, 

Po zakończeniu rozprawy przewodniczący komisji 
przesyła akta sprawy wraz Z protokółem rozprawy i obrad 
oraz z treścią orzeczenia inspektorowi okręgowemu (Ko
mendantowi Straży Granicznej), który, po uprawomoc- ' 
nieniu się orzeczenia, ogłasza treść orzeczenia w rozka
zie dziennym oraz zarządza wykonanie kary. 

§ 37. 

Od orzeczeń komisyj dyscyplinarnych przy inspek
torach okręgowych może zarówno obwiniony, jak i prze
łożony uprawniony do zwołania komisji dyscyplinar
nej I instancji odwołać się do komisji dyscyplinarnej 
przy Komendancie Straży Granicznej Z powodu orze
czenia o winie i karze oraz z powodu niezastosowania 
przepisów postępowania dyscyplinarnego. Odwołanie od
racza wykonanie orzeczenia. 

Odwołanie wnieść należy w ciągu dni 7 od dnia 
następnego po podaniu orzeczenia do wiadomości obwi
nionemu względnie w wypadku przewidzianym w § 35-
po ogłoszeniu w rozkazie dziennym. 

Opwiniony wnosi o?wołanie na ręce inspektora 
okręgowego, który po dołączeniu akt sprawy przesyła 
je Komendantowi Straży Granic2;nej w terminie do dni 7 

; 
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po otrz;y.maniu odwołania wr~ Z ewentualnemi swojemi 
uwagam1. 

O ile odwołanie wnosi inspektor okręgowy winien 
dołączyć do odwołania akta sprawy i przesłać Komen
dantowi Straży Granicznej w zakreślonym 7 dniowym 
terminie po ogłoszeniu orzeczenia. 

§ 38. 

Powołanie lmmpletu orzekającego komisji dyscy
plinarnej przy Komendancie Straży Granicznej usku
tecznia Kc1mendant na zasadach ustalonych w § 33. 

. Do postępowania w komisji przy Komendancie 
Straży Granicznej mają zastosowanie przepisy o po
stępewaniu w komisjach dyscyplinarnych przy inspek
torach okręgowych. 

Treść orzeczenia komisji dyscyplinarnej przy Ko
mendancie Straży Granicznej ogłasza Komendant Stra
:ty Granicznej w rozkazie dziennym. 

§ 39. 

Orzeczenia komisyj dyscyplinarnych przy inspek
torach okręgowych nie zaskarżone w terminie przepi
sanym staj'ą się prawomocne po tipływie tego terminu, 
orzeczenia zaś komisji dyscyplinarnej przy Komendan
cie Straży Granicznej - niezwłocznie po ogłoszeniu. 

§ 40. 

Oficerowie karani sądownie i szeregowi karani są
downie lub degradacją, nie mogą być wyznaczani na prze
wodniczących i członków komisyj dyscyplinarnych. 

W czasie trwania postępowania sądowo-karne
go, honorowego lub dyscyplinarnego, toczącego się prze
ciw takiemu oficerowi lub szeregowemu, nie można 
powoływać go na przewodniczącego lub członka komisji 
dyscyplinarnej. Gdy postępowanie takie zakończy się 
wyrokiem skazującym sądu lub degradacją orzeczoną 
przez Komisję dyscyplinarną, ukarany w ten sposób 
traci swoje stanowisko w komisji dyscyplinarnej, a na 
jego miejsce na resztę okresu czynności mianuje się in
nego oficera lub szeregowego. 

§ 41. 

W razie śmierci obwinionego postępowanie dyscy
plinarne beż względu na stadjum, w którem się znajduje, 
podlega umorzeniu, może być jednak przeprowadzone 
na żądanie ustawowych spadkobierców zmarłego. 

I 
§ 42. 

Na prośbę szeregowego, skazanego prawomocnie 
na karę dyscyplinarną, lub na prośbę jego ustawowych 
spadkobierców można wznowić postępowanie nawet po 
wykonaniu kary, o ile osoby te przedstawią takie nowe 
bkty lub środki dowodowe, nieznane w poprzedniem 
postępowaniu, które same przez się lub w związku z fak
tami poprzednio ustalonemi lub Z dowodami poprzed
nio zebrane mi mogą spowodować uwolnienie od zarzu
tu lub nałożenie kary łagodniejszej. 

Prośbę o wznowienie postępowania wnosić naleiy 
do Komendanta Straży Granicznej, który rozstrzyga 
o dopuszczalności wznowienia. 

W razie dopuszczenia wznowienia Komendant 
Straiy Granicznej zarządza przekazanie sprawy komisji 
dyscyplinarnej, która rozstrzygnęła sprawę w I instancji. 

Wznowienie postępowan.ia nie uprawnia do nało
żenia kary surowszej od nałożonej w poprzednl:em po
stępowaniu. 

VI. Przepisy przejściowe. 

§ 43. 

Aż do chwili wybudowania koszar Z oddzielnemi 
aresztami, kara aresztu może być wykonana przez osa
dzenie ukaranych w jedne; Z ubikacyj lokalu służbowego. 

§ 44. 

Do czasu skoszarowania wszystkich szeregowych, 
kara zakazu opuszczania koszar względnie lokalu służ
bowego może być zastąpi0na przez karę dyżuru na pla" 
cówce, przyczem jeden dzień zakazu opuszczania ko: 
szar względnie lokalu służbowego zastępuje się 2 go
dzinami karnego dyżuru na placówce. 

Kara aresztu zastąpiona być może karną służbą 
sztafetową, Z równoczesnem meldowaniem si~ u prze.
łożonego. Jeden dzień aresztu zastępuje się karną szta· 
fetą do 15 kilometrów. 

§ 45. 

W stosunku do przydzielonych do Straży Granicz
nej oficerów i szeregowych stanu czynnego sił zbroj
nych Państwa, mają zastosowanie wojskowe przepisy 
dyscyplinarne, przyczem ich właściwym przełożo~ym 
dyscyplinarnym może być tylko oficer stanu czynnego 
sił zbrojnych Państwa. 

,, 81. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 22 grudnia 1928 r. 

w sprawie zmiany w . rozporządzeniu z dnia 
29 września 1928 r. o 'przyznawaniu koncesjono
wanym sprzedawcom wyrobów tytoniowych kre
dytu na pobór tych wyrobów oraz o częściowej 
zmianie rozporządzenia z dnia 20 czerwca 1927 r. 
o organizacji i zakresie działania izb skarbowych 

i podległych izbom urzędów skarbowych. 

Na podstawie art. 13 i 62 ustawy o monopolu' 
tytoniowym .z dnia l-go czerwca 1922 r. (Dz. U. R. 
P. Nr. 47, poz. 409) zarządzam co następuje: 

§ l. Termin 31 grudnia 1928 r., zastrzeżony 
w ' ustępie 2 § 7 rozporządzenia Ministra Skarbu 
Z dnia 29 września 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 90, 
poz. 790), przesuwa się na dzień 31 marca 1929 r. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życic 
Z dniem ogłoszenia. 
Minister Skarbu: G. Czechowicz 

82. 

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Prze
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa 

z dnia 4 stycznia 1929 r. 

w sprawie zwrotu cła przy wywozie ceraty. 

Na podstawie art. 7 pun:kt d) ustawy Z dnia 31 lip
ca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków cel
nych (Dz. U. R. P. Nr.SO, poz. 777) zarządza się co na
stępuje! 
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