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§ 3. Kto dopuszcza się innego czynu przestępnego 
skierowanego przeciwko grupie ludności lub poszcze
gólnej osobie z powodu przynależności wyznaniowej, 
przekonań religijnych lub bezwyznaniowości, 

podlega karze więzienia. 
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§ 4. Jeżeli z czynu określonego w § 3 wynikła 
śmierć lub cię~kie uszkodzenie ciała albo nastąpiło za
kłócenie normalnego biegu życia publicznego lub zagro
żenie bezpieczeństwa powszechnego, 

sprawca podlega karze więzienia na czas nie krót
szy od lat trzech lub dożywotni.o albo karze śmierci. 
Art. 8. §- l. Kto nadużywa wolności wyznania 

i sumienia w celach wrogich ustrojowi Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

podlega karze więzienia od lat trzech. 
§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia prze

stępstwa określonego w § 1, 
podlega karze więzienia. 
Art. 9. Kto, nadużywając wolności wyznania w celu 

osiągnięcia korzyści osobistej, majątkowej lub innej, 
wyzyskuje łatwowierność ludzką przez szerzenie fał
szywych wiadomości lub wprowadza w błąd inne osoby 
przez oszukallcze lub podstępne czynności, 

podlega karze więzienia. 
Art. 10. Kto bierze udział w porozumieniu 

mającym na celu popełnienie przestępstwa określonego 
wart. '3-9 albo świadomie uczestniczy w zbiegowisku 
publicznym, które wspólnymi siłami dopuszcza się takie
go pI'ZCstępstwa, 
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podlega karze więzienia lub aresztu. 
Art. 11. Kto wbrew swemu obowiązkowj. nie prze-

ciwdziała popełnieniu przestępstwa określonego 
wart. 3-10" 

podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 
Art. 12. Kto w jakikolwiek sposób nawołuje lub 

zachęca do popełnienia czynów określonych wart. 2-11, 
zaleca ich dokonanie lub je publicznie pochwala, 

podlega karze więzienia. 
Art. 13. W razie skazania na więzienie za prze

stępstwo przewidziane w niniejszym dekrecie sąd może 
orzec utratę praw publicznych i obywatelskich praw 
honorowych. 

Art. 14. \V sprawach o przestępstwa przewidziane' 
w dekrecie niniejszym właściwe są sądy apelacyjne. 

Art. 15. Uchyla się moc prawną przepisów kodeksu 
karnego z 1932 r. i przepisów dekretu z dnia 13 czerwca 
1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych 
w okresie odbudowy Państwa (Dz. U. R. P. ' Nr 30, 
poz. 152) w zakresie unormowanym przepisami niniej
szego dekretu. 

Art. 16. Wykonanie mmejszego dekretu porucza 
się Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 17. Dekret niniejszYlVchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. ~.:JjeTut 

Preze. F,ady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Sprawiedliwości: H. Swiqtkowski 
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DEKRET 

~ dnia 5 sierpnia 1949 r. 
o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzysze niach. 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 2. Minister Administracji Publicznej określi w dro-
19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyż- dze rozporządzenia odrębny tryb postępowania w sprawie 
szych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia rejestracji i zgłoszeń dla: 
2 lipca 1949 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania a) zakonów i kongregacji duchownych, 
dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 302) - b) innych zrzeszeń, mających na celu wykonywanie 
Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwier- kultu religijnego prawnie uznanych kościołów 
dza, co następuje: i związków religijnych, 

Art. 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospo- c) związków religijnych prawnie nie uznanych. 
litej z dnia 27 października 1932 r. - prawie o stowa- Art. 3. Wykonanie niniejszego dekretu porucza się 
rzyszeni, h - (Dz. U. R. P. z 1932 r.·Nr 94, poz. 808, Ministrowi Administracji Puhlicznej. 
z 1946 r. Nr 4, poz. 30 i z 1949 r. Nr 41, poz. 293) wpro- r'\.rt. 4. Dekret niniejszy wchodzi w. życie z dniem 
wadza się następujące zmiany: ogłoszenia. 

1) Art. 6 otrzymuje brzmienie: Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 
"Art. 6. Zakazane jest tworzenie stowarzyszeń, Prezes Rady Minii:trów: J. Cyrankiewicz 

przyj muj ą.cych zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ~ Minister Administracji Publicznej: Wł. Wolsld 
członków władzom stowarzyszenia. Minister Obrony Narodowej: w' z. J. Ochab 

Przepis ten nie stosuje się do zakonów i kongregacji Minister Spraw Zagranicznych: w z. S. Wierbłowski 
duchownych w zakresie wykonywania kultu religijnego."; Minister Skarbu: K. Dqbrowski 

2) wprowadza się nowy art. 61 w brzmieniu: Minister Sprawiedliwości: H. Swiqtkowski 
"Art. 61. Związki religijne prawnie nie uznane pod- Minister Oświaty: w z. H. Jabłoński 

legają przepisom niniejszego prawa."; Minister Górnictwa i Energetyki: R. Nieszporek 
3) wart. 9 pkt a) otrzymuje brż'mienie: Kierownik Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego: 

"a) związki religijne (wyznania) prawnie przez Pań- K. Zemajtis 
stwo uznane". Minister Przemysłu Lekkiego: E. Stawiński 

Art. 2 . . 1. Stowarzyszenia (zrzeszenia), które były Minister Przemysłu Rolnego i Spożywczego: 

wyłączone spod przepisów prawa o stowarzyszeniach na B. Rumiński 
podstawie art. 9 pkt a) w dawnym brzmieniu oraz związ- Minister Handlu Wewnętrznego: T. Dietrich 
ki religijne prawnie nie uznane, ulegają rozwiązaniu, Minister Handlu Zagranicznego: T. Gede 
jeżeli w ciągu dni 90 od dnia wejścia w życie niniejszego Minister Rolnictwa i. Reform Rolnych: w z. St. Tkaczow 
dekretu nie uczynią zadość przepisom prawa o stowarzy- Minister Pracy i Opieki Społecznej: w z. T. Kochanowicz 
szeniach.·O przeznaczeniu ich majątku zadecyduje Rada Minister Komunikacji: J. Rabanowski 
Ministrów. Minister Poczt i Telegrafów: w z. Z. Lipiński 

""'oczono z polecenIa Ministra :Sprawiedliwości w Druka rni Min. Sprawiedł. w Warszawie. ul. 6-go Sierpnia 6 
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