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USTAWA 

z dnia 20 lipca 1950 r. 

o Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ro z dział 1. 

Urząd Generalnego Prokuratora Rzeczypospolitej. 

Art. 1. W celu ugruntowania praworządności lu
dovvej. ochrony m ienia społecznego i ścigania prze
stępstw t worzy się urząd Generalnego Prokuratora Rze
czypospoli tej. 

Art. 2. Generahy Prokurator 
i jego organa stanowią Prokuraturę 

P olskiej . 

R o z d z i a ł 2. 

Rzeczypospoli tej 
Rzeczypospoli tej 

Zakl'es działania Generalnego Prokuratora 
Rzeczypospolitej. 

Art. 3. Gen eralny Prokurator Rzeczypospolitej: 
1) spraw uje nadzór nad ścisłym przestrzeganiem prze

plSOW prawa przez wszystkie orgcmy, władze 
i urzędy na szczeblu wojewódzkim, powiatowym 
i gminnym oraz przez jednostki gospodarki uspo
łecznionej, instytucj e społeczne i poszczególnych 
obywateli, 

2) czuwa nad zgodnością z przepisami prawa aktów 
i innych czynności władz, urzędów, instytucji i jed
nostek gospodarki uspołecznionej, określonych 
w pkt 1. 

3) otacza ochroną pra·wa obywateli, 
4) czuwa nad prawidłowym i jednolitym stosowaniem 

przepisów prawa przez sądy w zakresie, przewi
dzianym w przepisach postępowania sądowego, . 

5) wszczyna postępowanie karne, sprawuje nadzór 
nad śledztwem i popiera oskarżenie przed sądami, 

6) z?.rządza wykonyw:mie orzeczeń \IV sprawach k ar
n~rch oraz sprawuje nadzór 'nad wykonaniem tych 
orzecze(l w zakładat~h p enitencjarnych, 

7) podejmuje inne · czynności niezbędne dla 
mienia społecznego oraz zap()biegania 
czości . 

ochrony 
przestęp-

Art. 4. 1. Generalny: Prokurator Rz,=czypospoli
tej może występować do Rady Państwa z wnioskami 
o wykładnię obowiązujących przepisów prawa i usble
nie zasad ich stosowania. 

2. ·Wykładnia i zasady stosowania prawa, usta
lone przez Radę Państwa , mają moc powszechnie obo
wiązującą i podlegaj ą ogłoszeniu w organie urzędowym, 
który określi Rada Państwa. 

R o z d z i a ł 3. 

Organizacja i funkcjonowanie Ul"zędu Generalnego 
Prokuratora Rzeczypospolitej. 

Art. 5. 1. Generalnego Prokuratora Rzeczypospo
litej powołuje i odwołuje Rada Państwa. 

2. Zastępców Generalnego Prokuratora powołuje · 
i odwołuje Przewodniczący Rady Państwa. 

3. Jednym z zastępców Generalnego Prokuratora 
Rzeczypospolitej jest Naczelny Prokurator Wojskowy, 
którego powołuje i odwołuje Przewodniczący Rady 
Państwa na wniosek Ministra Obrony Narodowej. 

Art. 6. 1. Prokuratura Rzeczypospolitej Polskiej 
podlega Radzie Państwa i działa zgodnie z jej wytycz
nymi. 

2. Generalny ' Prokurator Rzeczypospolitej składa 
sprawozdania Radzie Państwa z działalności Prokura
tury Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 7. Organami Gencrc.tlnego Prokuratora Rze
czypospolitej są: 
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1) zastępcy Generalnego Prokuratora Rzeczypospoli
tej, pr01wratorzy i wiceprokuratorzy Generalnej 
Prokuratury oraz r eferendarze śledczy, 

2) w woje\'vództwach - prokuratorzy wojevJ6dzcy 
oraz podlegii im wiceprokuratorzy i podprokura
torzy pl'o~uratur wojewódzkich oraz w mieEcie st. 
W arszawie i v..' mieśc:e Łodzi, referenddrze śledczy 
i asesorov."ie prckuratury, 

3) w powiatach - prokuratorzy pawiClbwi i podlegli 
im podpro;mratorzy prokuratur powiatowych, re
ferendarze śledczy oraz asesorowIe prokuratury. 

Art. 8. 1. . Prokuratorów Generalnej Prokuratury 
i prokuratorów wojewódzkich mianuje i zwalnia Prze
wodniczący Rady Pańshva na wn:osek Generalnego 
Prokuratora Rzeczypospolitej. 

2. Gener alny Prokurator R zeczypospolitej mia
nuje i zw alnia pozostałe osoby, wymienione wart. 7, 
z wyjątkiem zastępców Generalnego Prokurator a Rze
czypospolitej oraz prokuratorów Generalnej' Prokura
tury i prokuratol'ów wojewódzkich. 

3. Innych praco'wników prokuratury muanuje 
i zwalnia Generalny Prokura tor Rzeczypospolitej, który 
m0że swoje uprawnienia przekazać podległym mu or
g anom. 

Art. 9. Generalny P rokurator 
może osobiście przedsi€;brać czynności, 
kresu działania prokura tur y lub zlecić 
ległym sobie organom. 

Rzeczypospoli tej 
należące do za
wykonanie pod-

Art. 10. 1. Akty lub inne czynności władz i urzę
dów, instytucji i jednostek gospodarki uspołecznionej, 

ókreślonych wart. 3 pkt 1, sprzeczne z przepisami pra
wa lub instrukcjami i wytycznymi władz zwierzchnich, 
ulegają zaskarżeniu p rzez prokuratora do właśchvej 
władzy nadrzędnej, co ni~ vv-strzym uje wykonania za
skarżonych czynności. 

2. W postępowaniu sądowym. prokurator działa 
w trybie, określonym \'" p rzepisach postępowania sądo
wego. 

Art. 11. Organ y G en eralnego P rokmatora Rzeczy
p ospolitej są w sprawowaniu swych funkcji niezawisłe 
od jakichkolwiek ,"vładz lub organów ter enowych i p od-
legają Generalnemu Pro1zul'C'. torowi. -' 

Art. 12. Władze pańshvowe oraz organizacje spo
łeczne i gospod<l.rC'ze obowiąz:\ne są do udzielania po
mocy Generalnemu Prokuratorowi Rzeczyposp olitej 
i jego organom w sprawowaniu ich funkcji . 

Art. 13. Ins trukcje R ady P:=.ństwa określą sposób 
współdziałania Generalnego Prokuratora Rzeczypospo
litej i jego org:mów z Najwyższą Izbą Kontroli i orga
nami kontroli społecznej. 

Art. 14. 1. Rada Państwa u chwali statut orcialii
zacyjny Prokura tury Rzeczypospolitej Polskiej . 

2 . Generalny Prokurator Rzeczypospol itej \vyda 
szczegółowe przepisy, dotyczące funkcjonowania Pro;{1J.
l'atury Rzeczypospolitej Polskiei. 

Art. 15. ' 1. Gen eralny Prokurator Rzeczypospo
litej, jego zastępcy, prokuratorzy, w iceprokuratorzy, 
P od9ro!..- u ratorzy, referendarze śledczy, asesorowie oraz 
inni m ianowani pracowilicy prokuratury są pracowni
;kami państwowymi i podlegają przepisom ustawy 
() państwowej służbie cywilnej, jeżeli niniejsza ustawa 
lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

452 -- Poz. 846 

2. Rada Państwa określi dla p racowników, obję~ 
tych ust. 1: ! 
1) tabelę stanowisk służbowych i grupy zasadniczego 

uposażenia dla poszczególnych stnnowisk, 
2) zasady zaszeregowania do grup uposażenia zasadni ... 

czego, 
3) kwoty miesięcznego uposażenia zasadniczego dla po-

szczególnych grup . oraz wysokość i zasady przyzna~ 
wania dodatków do uposażenia. 

Art. 16. Generalny Prokurator Rzeczypospolitej, 
jego zastępcy, prok uratorzy, wiceprokuratorzy, podpro-; 
kuratorzy, referendarze śledczy i asesorowie podlegają; 
odpowiedzialności dyscypline.mej według regulaminu 
o odpowiedzialności dyscyplinarnej , uchwalonego przez 
R~dę Państwa na wniosek G2neralnego Prokuratora 
RzeczyposPoli tej . 

Art. 17. Budżet Prokuratury Rzeczypospolitej 
Polskiej stanowi osobną część budżetu Państy/a. 

R o z d z i a ł 4. 

Przepisy przejściowe i kOlieowe. 

Art. 18. 1. Znosi się doty chczasowe organy Pro
kuratury przy sądach powszechnych. 

2. Znosi się Prokuraturę Najwyższego Trybunału 
N arodowego, Kompetencje P ierwszego Prokuratora 
i prokuratorów Najwyższego Trybunału Narodowego 
przechodzą na Generalnego P rokuratora Rzeczypospo .. 
litej. 

Art. 19. Pracownicy dotychczasowych organów 
Prokuratury przy sądach powszechnych oraz Prokura
tury Najwyższego Trybunału Narodowego przechodzą 

do służby w Prokuraturze Rzeczypospolitej P olskiej. 

Art. 20. Do czasu powołania organów Generalnego 
Prok ur atora Rzeczypospolitej w województwach i po
wi3tach dotychczasov/e organy Pl'okuratury sprawują 
nadal swe funkcj e na podstawie obowiązujących do
tąd przepisów z tym, że będą podlegały Generalnemu 
Prokuratorowi Rzeczypospolite j z dniem jego powołania. 

A r t. 21. Ustrój Prokuratury Wojskowej i stosunek 
służbowy Naczelnego Proz-:uratora IVojskowego do Mi_ 
nistra Obrony N al'odowej określają dotychczasowe 
przepisy, j eżeli n :niejsza ustawa nie stanowi inaczej. 

Art. 22. Z dniem wej ścia w życie niniejszej ustawy, 
tl'acą moc art. 231-254 włącznie rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolite j z dnia 6 lutego 1928 r. 
prawo o ustroju sądów powszechnych . (Dz. U. R. P. 
z 1932 r. Nr 102, poz. 863). 

Art. 23. Wykonanie ustawy porucza się Radzie 
Państwa i Prezesowi Rady lVIinistrów oraz Ministrom: 
Obron y N arodowej, Sprawiedliwości i Finansów. 

Art. 24. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Obrony Narodowej: w z. WI. Korczyc 

Minister Sprawiedliwości: w z. T. Rek 
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