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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO 

z dnia 30 października 1944 r. 

o ochronie Państwa. 

Na poastawie ustawy Krajowej Rady Narodo
.wej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym 
trybie wydawania dekretów z mocą ustawy 
(Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 3) - Polski Komitet 
Wyzwolenia Narodowego postanawia, a Pre
zydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, 
co następuje: 

Art. 1. Kto zakłada związek, mający na celu 
obalenie demokratycznego ustroju Pallstwa 
Polskiego, albo kto w takim związku bierze 
udział, kieruje nim, . dostarcza mu broni lub 
udziela mu innej pomocy, ,-

podlega karze więzienia lub karze śmierci. 

_ Art. 2. Kto udaremnia lub utrudnia wprowa
dzenie w życie reformy rolnej, albo nawołuje 
do czynów, skierow.anych przeciw jej wykony
waniu lub publicznie pochwala takie czyny, 

podlega karze więzienia lub karze śmierci. 

Art. 3. Kto dopuszcza się gwałtownego za
machu na: 

a) organ pall.stwowy lub samorządowy albo 
na osobę, współdziałającą z takim orga
nem, 

b) jednostkę Polskich Sił Zbrojnych - lUD 
Sprzymierzonych albo osobę, należącą _ 
do nich, 

c) zakłady, urządzenia lub komunikację po-
wszechnego lub wojskowego użytku, 

podlega karze więzienia lub karze śmierci,. 

Art. 4. (1) Kto w czasie wojny:' · 

a) bez prawnego zezwolenia władzy wyra
bia, przechowuje, nabywa lub zbywa 
broń, amunicję, materiał lub przyrząd 
wybuchowy albo inny przedmiot, mogą
cy sprowadzić niebezpieczeństwo pow
szechne, 

b) sprowadza niebezpieczeństwo katastrofy 
w komunikacji albo inne niebezpieczeń
stwo powszechne, 

c) czyni przygotowania lub wchodzi w poro
zumienie z innymi osobami w celu spel~ 
nienia przestępstwa określonego w ustę
pie b), 

. d) wiedząc o niebezpieczeństwie, przewi
dzianym w ustępie b) przeszkadza dzia
łaniu mającemu na celu zapobieżenie. mu, 

podlega karze więzienia lub karze, śmierci, 
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(2) Do przestępstw przewidzianych w (1), 
punkt d) stosuje się odpowiednio przepisy art. 
219 § 2 i 220 kodeksu karnego z dnia 11. VII. 
1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 60, poz. 571). 

Art. 5. Kto w czasie wojny dopuszcza się 
aktów sabotażu przez: 

a) uszkadzanie lub niszczenie przedmiotów 
lub urządzel'l, służących do użytku pow
szechnego lub obrony Państwa Polskiego 
albo Sprzymierzonego, ' 

b) uniemożliwianie iub utrudnianie prawi
dłowego działania urzędów państwowych 
lub samorządowych. zakładów wytwór
czych lub instytucji uiyteczności pu
blicznej, 

c) wytwarzanie zupełnie lub w znaczn YJll 
stopniu niezdatnych przedmiotów pow
szechnego lub wojskowego użytk.u, 

podlega karze więzienia lub karze śmierci. 

Art.6. Kto w czasie wojny bez prawnego 
zezwolenia władzy wyrabia, przechowu
je, nabywa lub zbywa aparat radiowy, 
nadawczy lub odbiorczy, 

podlega karze więzienia lub karze śmierci. 

Art. 7. Kto przemocą lub groźbą wywiera 
wpływ na czynności rad narodowych, Polskie
go Komitetu \Vyzwolenia Narodowego, sądów 
lub urzędów państwowych albo samorządo
wych, albo tym czynnośCiom przeszkadza,' 

podlega karze więzienia lub karze śmierci. 

Art. 8. Kto w czasie wojny zakłada związek 
mający na ~elu przestępstwo albo związek, 
którego istnienie, ustrój lub cel ma pozostać 
tajemnicą wobec władzy państwowej albo kto 
w takim związku bierze udział, kieruje nim lub 
udziela mu pomocy, 

podlega karze więzienia lub karze śmierci. 

Art. 9. Kto w czasie wojny zabiera inpej 
osobie cudze mienie, ruchome w celu przywła
szczenia, używając przemocy albo grożąc uży~ 
ciem natychmiastowegą gwałtu na osobie albo 
doprowadzając człowieka do stanu nieprzytom
ności lub bezbronności, 

-
podlega karze <ł,więzienia lub karze śmierci. 

g' 

Art. 10. Klo w czasie wojny uchyla ' się od 
obowiązku świadczenia osobistego lub rzeczo
wego, albo spełnienie tego obowiązku llda
remnia lub utrudnia, 

podlega karze więzienia lub , karze śmierci. 

Art. 11. Kto mając wiarogodne wiadomości l 
o przestępstwach określonych w art. 1-10 ni-

rueJszego dekretu, lub o przygotowaniach do 
ich popełnienia zaniecha doni~ ,o ' tym w po-
rę władzy, , 

podlega karze więzienia lub karze śmierci. 

Art. 12. W razie skazani~ za przestępstwa 
przewidziane wart. 1-11 niniejszego dekretu 
orzeka się ponadto utratę praw publicznych 
i obywatelskich praw honorowych. 

Art. 13. Sąd orzeka przepadek całego mie
nia w razie skazania na karę śmierci. VI innych 
przypadkach sąd może orzec przepadek całego 
lub części mienia. 

Art. 14. W czasie wojny stosuje się przepi
sy art. 85-99 i art. 101-103 (zbrodnie stanu) 
kodeksu karnego 'Wojska Polskiego także do 
osób, które ulegają odpowiedzialności karnej 
w myśl przepisów powszechnego kodeksu kar
nego. 

Art. 15. O ile przepisy . niniejszego dekretu 
inaczej nie stanowią, stosuje się do prze
stępstw, przewidzianych w niniejszym dekre
cie, przepisy części ogólnej kodeksu karnego 
Wojska Polskiego. 

AI't. 16. (1) Do rozpoznania sprawo prze
stępstwa, objęte niniejszym dekretem oraz wy
mienione wart. 85-99 i art. 101-103 (zbrod
nie stanu) kodeksu karnego Wojsk.a Polskiego 
właściwe są sądy wojskowe. ' 

(2) Prowadzenie dochodzenia w sprawach 
wymienionych w p. (1) należy do organów 
bezpieczeństwa publicznego, o ile nie zostało 
lub nie zostanie wszczęte postępowanie przez 
prokuratora wojskowegÓ. 

(3) Po ukończeniu dochodzenia organa bez
pieczeństwa publicznego przekazują akta spra
wy właściwemu prokuratorowi wojskowemu. 

ArŁ 17. Wykonanie niniejszego dekretu po
rucza się Kierownikom Resortów: 'Obrony Na
rodowej i Bezpieczeństwa Publicznego. 

ArŁ 18. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 
dnia 15 sierpnia 1944 r. 

Przewodniczący Kra,iowej 
,Rady Narodowej: Bolesław Bierut 

Przewodniczący Polskiego Komitetu 
"Vyzwolenia Narodowego: 

Edward Os6bka-Morawski 

Kierownik Resortu Obrony Narodowej: 
Michał Rolą-2ł)mierski generał broni 

Kierownik Resortu Bezpieczeństwa 
Publicznego; 

Stanisław Radkiewicz 


