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DEKRET - , 

z dnia 2 i październiika '1947 r. 

j 

o ' utworzeniu . Akademii Sztabu Gerieral!lego. 

• Na podstawie ano 4 Ustawy Konstywcyjnej 
, z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju . i zakresie . 
działania najwyższych organów Rze~zypospolitej 
. Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. oupo:" 
ir';1,żnieniu- Rzątdudo wydawania dek'retów z mocą 
ustawy (Dz. U. R . P. Nr 49, poz~ .252) - Rada 
Ministrów po'Stanawia, a' Rada' Państwa zatwier
dza, co nastoępuje: 

Art. I • . I. Tworzy się Akademi~Szt;lJbu Ge
neralnego. 

• : :t. Abdemia Sztabu GetJ.,,,ralnego jest pań" 
stwową szkoł'ą . akadem:,cką. 

3: Przepisy ustawy z ~nia 1 5 mar!=~ ' 1933 r. 
o szkołach akademickich (Dz. U. R. P. z 1938 r. 
Nr I , poz. 6) wr.aż z późniejszymi zmianami, 
dotycząc'e państwowych szkół a:kademickich, sto
suje się odpowiednio de. Akadeniii ' Sztabu Gene
ralnego" o iJe nie Stą sprzeczne z przepisami de
kretu niniejszego ' i wyd,anymi na jego podstawie 
rozporżądzeniam.i'. 

4· Akadem ja Sztabu Generalnego je.st jed
nostką wojlSok()'\\;ą, na którą rozciąga SIę moc 
oQowiązu jąca przepis6w dotycząCyCh wojska ' 
oraz regulamilliów' i rozkazów wojskowych. 

Art. 2. ZaaaTliemAkademii Sztabu Gerieral
nego jest prowad~enie pra.cy naukowej w zakresie 
wiedzy wojskow ej oraz kształcenie oficer6w na 
stanowiska, wyma.gającewyższych studiów woj
sko,wych. 

,Art. 3. Mini~te,r Obrony ,Na'rodowej jest 
władzą na,:zelną Akademi,i Sztabu Generalnego 
i sprawuje nad nią zwierzchninoozór. 

Art. 4. Minister Obrony Narodowej w poro" 
. zumieniu z Ministrem Oświaty ustala na wniosek 

Szefa Sztabtt Generalnego wewn-ętrzny podział 
Ak a de Tl).,i i S:?tabu Gen eralnego, w szczególriości 
podzia( na wydrziały o raz zmiany t ego podziału, 
jak również za,rządza tworzenie i zv.:ija.nie ka
tedr Aka,demii. 

Art. 5: 'I. Ust~ój Akao,emii Sztabu General · 
nego o'raz org:1JnIzacJ'ę cz a.s trw·a.nia studiów 
określi statut Akademii. 

2. Statut' oraz w~eJ!kie jego zmiany zatwier
dza w drodze rozporządzenia MinI.9ter Obrony 
Narodowej w porozumieniu z Ministrem Oświ aty. 

Art. 6. 1. Na ezeie Akademii Sztabu Gene- ' 
ralnego stoi ' Komendant Aka,clemii Sztabu Gene
raJnego z uprawnieniami i obowiązkami .rektora 
państwowej szkoły akademickiej i o kompeten" , 
cjach senatu -<l!kademickiego, dziekanów i raa 
wydziałowYch: ' 

2. W sprawach, zastrz~żonych w przepisach . 
o państwowych s.zk6Łach akademickich senatom 
akade:n,jckim i radom wydziałowym; współdziała 
z komencl:lJntem Akademii ' z głosem 40radczym 
ra,da prof.erorów Ąkademii. · . 

3. KQm~ndanta Akademji, Sztabu ' ~en~ral" 
neg!J mianuje Prezydent Rzeczypospolrte} na 
wniQSek Minis:tlfa Obrony' Narodowej. - ' , 

Art. 7. 1. NaućzycIelami Aka,demii Sztabu 
Gen eralnego są profesorowie zwyczajni, prof~o
rowie n a:dzwyczajni, zastc;pcy prof'esorów i wy-
kładowcy. . 

2. Profesorów Akademii Sztabu Generalnego 
.mianuje Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek 
Ministra Obrony Narodowej, a zastępców pro
fesorów; i wykładowców - Minister . Obrony' 
Narodowej na wnio~ek Sufa.5ztabu Gen~ralnego. 

,5. Wnioski o mianowanie p,rofesorów zwy~
czajnych i nadzwyczajnych przedmiotów ogólno" 
kszra.kącY'ch prżedstawia Minister Obrony Na" 
rodowe} w porozunlieniu z· Ministrem Oświaty. 

4. Stosunek służbowy cywilnyth naucżycieli 
) pomocniczych sił nau kowych Akademii Sztabu · 
Generalnego regu!uj'ą przepisy . ·o stoounku służ:' 
bowym profesorów i porlJ.Ocniczych sił nauko
wych państwow):'ch szk6ł ' a.kademickich. 

5, Minister Obrony Narodowej moż~ w po
rozumieniu z, ,Ministrem Oświaty nadać wykła
dowcom Akademii Sztabu Generalnego upraw" 
ni,enia nauczycieli aka.demick~ch w zak resie upo" 
sażeni a. 

Alt. 8. Profesorowie zwyczaJnI, nadzwy
czajni, zastępcy , profesorów oraz wyznaczeni 
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pacz Szefa Sz:taJ~ Generalnego ddega;ci w.ykła
d{)'Wców tworzą rad'ę profesor~w Akademii pod 
pr:tewDdinicliWetl1l Komendanta AkOOemii Sztabu 
General:nego . 

Art. ~, L W ~u.rukiem uZys'kani.a tyta1u pro
. f~sOra Akademii Sztabu Gcner-alflJego prż,ez osoby 
p<7Zootaj~ce VI s-}-\,i:żhi ,;! woj-Sikowcj, jest: 

a) Wi}"bitna działalność .fl<liUkDWa w za:kre
sie wiedzy , wojskowej, I 

b) -co n'<ljmme) trzyletnia_ praca na ~ta
nowisku za,stę1i>cy profesora lub , wykła
dowcy Akademii Sztabu Generalnego. 

2. Oceny -działaLności naukowej określonej.' 
\ w ust. I dokonywa r;lida profeSlorów Akademii. 

3. W ok'resr'e 5-ciJu lat od ' dnia wejścia 
. w życie niniejszego dek,retu Mvnister Obrony Na
rodowej możę skróCić yletni ter.r:nin, określony 
w ust. r. 

! 

4. Osoby ni,e b-ędące w służbie wojskowej 
mogą uzyskać tytuł profesora Akademii Sztabu 
Generalnego, o ile odpowiadają wymogom, prze
pisanym dLt uzyskania tytułu profesora w pań
stwowych sz'!5-0hch akademickich. 

Art. 10. 1. Absolwenci Akademii Sztabu Ge
neralnego uzysku ją stopi~ń naukowy "oficer -dy-
plomoV'{any" równy ńi,ższemu stOpniowi nauko
owemu państwowych 'szkół akademickich. .... 

2. Warunki uzyskania i tryb nadawania niż- 
szego naukowego stopnia wojskowego określi 
statut. 

Art. II. 1. 

wojs:kowym jest 
wyc-h". 

Wyższym naukowym stopniem 
stopień "doktora nall;k wojsko-

2. ''Warunki uzyskania i tryb n:lldawarua wyż- . 
sz.ego naukowego stopnia wój~kowego ustali " 

w drodze rozporzą,dzeni:a Mi!nister Obr'ony Na~ 
rodow-ej w p01'ozu:mien~u _z Minis,trem Oświaty. 

Art. I~. I. Kompetencje, pliZewid2iane- dla 
Ministn, Oświaty W przepis-ach o' szkołach aka
demickich oraz w, prz'€pisach o st05unku itłuż
b?,wym profesQrów i pomocIl-iczy~h sił namko
wych państwowych szkół' a.katdemickiih-~ prze
cąodzą W- zakl"esie Sp-raIW unormowany1li:h ni
niejszym dekreteo;l na M~niśtra Ob_fony Narodo
wej, co do, os6h zaś nie pozO&taj~ych w służbie 
wojskowej - na Mif'lu..nni ' OhFOny NarodQwej 
w pOf{>zumieniu Z Ministrem Oświaty. - . 

_ 2 . . Rozporzą!drzel'l.ie- Ministra . Obrony Naro
dowej, wydane w porozumieniu z Mi{liśtrem 
Oświaty, określ'i w stosunku do osób nie pozo
staj-ących w s{.uż-bi-e wojlSlkowej Maściwe władze 
dyscypli!t~ame i itryb ich postępowa!1ia . 

Art. 13.Przewi,cleia'ne w dekr<::cie niniejszym 
rozporządzenia ogłasza się w ,;Dzienniku Roz-, 
kaz6w" Ministerstwa Obi-oBY' Na;rodowej. 

Art. 14. W ykorian:;c nInIejszego d:emretu ~ -
rucza si,ę Ministrowi Obrony Nflrodowej w po
rozumieniu z -Mini,trem . Oświaty: 

Art. T5; Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dn,iem ogłoszl'nia. 

, 

. Prezydent Rzeczyposp§litej: 
. Bolesław 'Bierut 

p.rezes Rady Ministrów: 
/ Józef . Cyrankiewicz 

.Minister Obrony N<lJrodowej: 

Minister . Oświaty: 

Michał Zymierski 
, Marś'zalek Polski 

Stanisław Skrz;eszewskt 
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DEKRET 

z dnia ,22 października !947 r . . 

D -wyjątk'owym ski-óceniu czasu nauki (terminu) ' i pracy (praktyki) czeladniezej w przemY9łach, 
rzemieślniczych. 

Na podstawie <lirt. 4 Ustawy ' Konstytucyjnej 
z dnia 19 ltltego' 1947 r. o ustroju i z3:!kresie 
działania najwyższych organów Rzeczypospolitej 
Polski,ej i ustawy z dniał lipca 1.947 r: o upo
waŻ!l1ieniu Rzą-du do wydawania d,ekretów z mocą 

/ 

ustawy (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 2p} - Rada 
Ministrow postanawia, a Rada P~ństwa zatwier
dza, co następuje: 

Art. I. W ciągu pię-.::iu lat od dnia wejścla, 
w życien~niejsźego de'kI'etu: 

, 


