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2) rrekref z dnra: 18 lipca 1948 r. o obroci~ i gospoda
rowaniu materiałami pochodzącymi z rozbiórki bu-

t dynków (Dz. U. Nr 36, poz. 247), 

3) dekret z dnia 5 sierpnia f949 r. o reglamen~lcji n!e
których surowców, półfabrykatów i wyrobów goto
wych (Dz. U. z 1949 r. Nr 46, poz. 341 i z 1950 r. 
Nr -49, poz. 447\. 
2. Do czasu wydania odpowiednich przepisów na 

peds(awie art. 1 niniejszego dekretu zachowują moc 
przepIsy o gospodarow'lniu wydane na podstawie dekre
tów wymienionych w ust. 1. 

Art. 14. 1. Zachowują moc przepisy ustaw i dekre
tów'. z wyjąt)):.iem wymienionych w art. 13- ust. 1', d'oty
czące gospodarowania niektórymi artykułami. Do arty
kułów tych ma odpowiednie zastosowiJnie 'lIt. 2 niniej
SZE!go dekretu. 

2. Przewodniczący Państwowej K'Jmisji Planowa.nia 
Gosp'odarczego w drodze rozporządzenia wydanege w po-

rozumieniu z zainteresowanymi ministrami może peddlć 
działaniu niniejszego dekretu artykuły objęte działaniem 
ustaw i dekretów, o których mowa w ust. 1. 

3,. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia, o któ
rym mowa w ust. 2, tncą moc przepisy o gospedarowa
niu w odniesieniu do artykułów poddanych działaniu ni
niejszego dekretu. 

Art. 15. Wykonanie dekretu porucza się Przewodni
czącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarc:le .. 
go i zainteresow:mym ministrom. 

Art. J6. Dekret wchodzi w życie z dniem og.łoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B: Bierut 
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący Państwo" 

wej Komisji Planowania Gospodarcze!!)o: H, Minc 
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DEKRET 

z dnia 29 pażdziernika 1952 r. 

o zmianie niektórych przepisów postępowania karnego. 

Nl podstawie art. 4 Przepisów wprowadzających 
Konsfytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Rada 
Ministrow postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co' 
następuje: 

Arf. 1. W kodeksie postępowania karnego wpco
wadza się następujące zmiany: 

1) wart. 5 dodaje się nowe §§, 3 i 4 w brzmieniu : 
,,§ 3. Organ prowadzący siedztwo zawiadamia o 
wszczęciu i o umorzeniu śledztwa, a sąd zawiada-· 
mi'l" o ukończeniu postępowania sądowego. 

§ 4. Zawiadomienia, o których mowa w §§ 1 - 3, 
p:Jwinny óyć wysłane w ciągu 14 dni od daty wszczę
cia lub umorzenia śledztwa albo uprawomocnitmia 
się orzeczeni l .... ; 

2) art. 27 § 1 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 27. § 1. Orzecznidwu polskich sądów karnych 
nie~ podlegaj ą: 

a) uwierzytelnieni w Polst::e przeclstawiciele dyplo
matyczni państw obcych; 

bl osoby należące do personelu dyplomatycznego 
przedstawicielstwa państw obcych; 

c1 członkowie rodzin osób, wymienionych pod lit. al 
i b). razem z. nimi z'lmieszkali; 

d) inne osoby korzystające z. praw" zakrajowości na 
mocy ustaw, umów lub powszechnie ustalonych 
zwyczajów międzynarodowych."; 

3) al t. 40 § 2 otrzymuje bfZmiefl.ie: 

,,§ 2. W kwestiach nie wymagających 0rzeczenia są
du prezes sądu wydaje zarządzenia. W sądach po
dzi elonych na wydziały zarządzenia może wydlwać 
również przewQdniczący wydziału. a w sądlch nie 
p0dziel'onych na wydziały - sędzkl, który stosow- ' 
nie do podziału <;zynności prowadzi spra'wy kame."; 

4} art. 242 otrzymuje brzmienie:. 

"Art. 242. § 1. . Sledztwo mogą prowadzić również 
organy bezpieczeństwa publi cznego, jeżeli nie zoo 
stało ono wszczęte przez prokuratora. Oficerom śled
czym bezpieczeństwa publicznego służą wówczas 
wszelkie uprawnienia, .przewidziane w przepisach ni
niej szego kodeksu dla organów prowadzących śledz

two, z następującyml ograniczeniami: 

1) o wszczęciu śledztwl zawiadamia się prekura
tora; 

2) prokurator sprawuje nadzór nad śledztwem; 
3) oficer.Jwie śledczy bezpieczeństwc. puoLczneuo 

nie mają prawa wydawać postanowień o zas toso
wlniu środków zapobieg.ających uchyla:1iu ;:i~ od 
sądu, o przed'łużeniu aresztu, p.rzepadku kaucj,i 
lub ściągnięciu sumy poręczenia Of''lZ o wymierz~· 
niu grzywny nie stawającym świadkom IU'm bie
glyIH; 

4} pestanowie~ia of<icerów śledczylth bez!,>ieczeńs·hM 
pu·bhcznego e· umorzen:u śledztwa 0WZ (;) u€'h:y
len iu lub złagodzeniu ślodka zapc>,breg ~hce9('1 
uchylaniu się od sądu wymagają zatwierdzenia 
przez prokuratora; 

5) akty oskarżenia, sporządzone przez oficerów śled
czych bezpieczeństw l publirznego" pf,Zf~dstawio 

się d0 zabwien1zenia prokurat0Towi. l<tÓEy wnosi 
Je G0 sądu lub sporządza S'lm akty osknrieniil , 

§ 2. Okreś;one w § 1 uprawnienia ofice.t0w śled

CZydl bezpiec~eństwa publicznego stużą !.lkże oficerom 
śled:::zym Milicji Obywatelskiej .. .. ; 

5) wart. J53 dodaje się § 4 w brzmieniu: 

.. § 4, Sąd lub prokllrator, który wyd a ł postanowie
nie, wskazuje osoJ.;.lOm uprawnionym termin i tryb 
'wniesienia zażaleni'B'."; 

6) art. 400 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 400, § 1, Sprawę rozpoznaje Sąd Najwyższy W 
składzie trzech sędziów. 
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§ 2. Jeżeli rewizję nadzwyczajną założono od orze
czenia Sądu Najwyższego. spraw':) rozpoznaje S1d 
Najwyższy w skI adzie siednilu sędziów z wyłącze
niem sędziów, którzy orzekali w danej sprawie. 
§ 3. Niestawiennictwo stron nie tamuje rozpozna
nia sprawy. Udział prokuratora jest jednak obowiąz
kowy. 
§ 4. Jeżeli rewizję nadzwyczajną założono na ko· 
rzyść osk:użonego, Sąd Najwyzszy może rozpoznać 
sprawę na posiedzeniu niejawnym z udziałem proku
ratora. Art. 41 nie ma tu zastosowania."'; 

7) art. 476 § 3 otrzymuje brzmienie: 

.. § 3. W sprawach o przestępstW'1 sCIgane z oskar
żeniaprywatnego .sędzia dla nieletnich może pro
wadzić sprawę z urzędu, jeżeli uzna, że tego wy.1W-
ga interes publiczny." '; . 

Ił) .art. 487 § l otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. Rozpf.1wa odbywa się przy drzwiach zamknię-

tych, chyba że jawność rozprawy jest uzasadniona ze 
względów wychowawczych."'; 

9) wart. 491 dodaje się przy końcu wyrazy: 
"Art. 281 § 2 stosuje się odpowiednio". 

Art. 2. \V sprawach o przestępstwa określone w 
I)rt. 17 § l stosuje się na wniosek Prokuratoril Generalne
go Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przepisy art. 13 de
kretu z dnia 22 stycznia 1946 r. o Najwyższym Trybuna
le Narodowym (Dz. U. Nr 59, poz. 327). 

Art. 3. Wykonanie dekretu porucza się Mi:tistrowi 
SpraWiedliwości i Prokuratorowi Generalnemu Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. 

Art. 4. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Sprawiedliwości: H. Swiqtkowski 
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DEKRET 

z dnia 29 października 1952 r. 

o stosunkach służbowych nauczycieli szkół podstawowy ch i wychowawców w zakładach poprawczych oraz w 
schroniskach dla nie letnich. 

No,:} podstawie art. 4 Przepisów wprowadzających 
Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Rada 
Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co 
następuje: 

Art. 1. Do nauczycieli szkół podstawowych w za
kładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich, 
które podlegają Ministrowi Sprawiedliwości, oraz do wy
chowawców w tych zakładach i schroniskach stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o sto
sunkach służbowych nauczycieli (Dz. U. z 1932 r. Nr 104, 
poz. 873. z 1933 r. Nr 85, poz. 660, z 1938 r. Nr 27, poz. 
243 i z 1947 r. Nr 60, poz. 332). 

Art. 2. W stosunku do n3uczycieli j wychowawców 
wymienionych wart. 1 uprawnienia Ministra Oświaty 
przewidziane w usta wie z dnia 1 lipca 1926 r. o stosun
kach służbowych nauczycieli przysługują Ministrowi 
Sprawiedliwości. 

Art. 3. 1. . Przepisom nInIejSzego dekretu nie pod
legają osoby zatrudnione w charakterze nauczycieli lnb 
wychowawców na podstawie umowy (nauczyciele i wy
chowawcy kontraktowi). 

2. Zasady zawierania umów o pracę z osoblmi, okre
ślonymi w ust. l, oraz zasady wynagradzania ich ustlIi 
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Przewodni
czącym Pań~twowej Komisji Planowania Gospodarczego 
i Ministrem Finmsów. 

Art. 4. Wykonanie dekretu porucza się Ministrowi 
Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Oświaty. 

Art. 5. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłosze:tia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Sprawiedliwości: H. Swiqtkowsld 
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