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również do zażaleń na czynności prowadzącego 
dochodzenie 'lub śledztwo. " ; 

37) wart. 269 w§ l skreśla się 'wyrazy "jeżeli Najwyższy Sąd 
Wojskowy uzna to za wskazane"; ' 

38) art. 291 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 291. § 1. \Nznowienie umorzonego dochodzenia lub 
śledztwa może nastąpić na mocy postallo
wienia właściweg.oprokuratora wojskow,e
go wyższego rzędu tylko w razie ujawnie
nia nowych istotnych okoliczności. niezna
nych w . poprzednim postępowaniu. 

Art. 3. 

Art. 4; 

Uchyla się§§ 2 i 3 wart. 55 dekretu z dnia 13 
czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie nie
bezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (Dz. U. 
Nr 30, poz. 192). 

~ . '. .", . , ·§2. , Jeieliw\}lostępowaniu 'wZllowionympo
' dejrzanego ponownie , tymczasowo areszto-

Upoważnia się Ministra Obrony Narodowej do ogło
szenia w Dzienniku Ustaw Polskiej Rzeczypospoli
tej Ludowej jednolitego tekstu Kodeksu Wojsko
wego Postępowania Karnego .oraz przepisów wpro
wadzających Kodeks WojskowegoPostępOWtlDia 
Karnego 'zuwzględnieniem zmian wynikających ' z 
przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jed
nolitego' tekstu f z zastcisowan~em ciągłej nu mera
cji działów, · rozdziałów, artykułów . j 'paragrafów. 

wano, zalicza się na poczet terininów wska- Art. 5. ', Dekrel·wchodzi w żydepo upływie 14.dni od dnia 
zanych wart. 104 okres tymczasowego ogłoszenia. 
aresztoWdaia 'wpostępowaniu poprzednim." 

, . . 
;' '",:,, ~. .Art-. ,,2. Ucb.yla.się;,art;. 9 >.i JQ.Wzepisów- wprowa<lzając:ychJ'rzewodniczący Rady Pa.ń.st:\Vą:Ą., :~awadzkj 

Kodeks :' Wbjsko)Vego, . '. I>ostępowdI).ip ,. Karnego , + Sękretar~ Rad>yPaństwa: M. Rybic:ki 
(Dz. U. z 1953r. 'Nr . ~6"p6,z. !54J. 
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DEKRET 

z dnia 21 grudnia 1955 r. 

o or.ganizacji i zakfesie 'działania Milicji Obywatelskiej. 

Art. 1. Milicja Obywatelska jest uzbrojoną formacją, po
wołaną do ochrony spokoju, ładu, porządku i bezpieczel'lstwa 
publicznego. 

Art. 2 . . Milicja Obywatelska podlega Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych, który kieruje jej dzia łalnością, 

Ad. 3. 1. ' Organizacja MilicjJ Obywatelskiej jest pod 
względem teryto~ialnym przystosowana do podziału admini
strac;yjnego Państwa. 

2. Organizacja jednostek Ko'lejowej Milicji Obywatelskiej 
ptzystosowana jest do podziału administracyjnego Polskich Ko~ 
lei Pailstwowych. 

3. Minister Spraw Wewnętrznych określi szczegółowq or
ganizację Milicji Obywat~lskiej. 

Art. 4.J. Organami Milicji Obywatelskiej są: 

Komenda ' Głó~na, 

,; komendywojew'ódzkie, miejskie, powiatowe 
we, 

/ komisariaty i posterunki. 

dzielnico-

2. Minister Spraw Wewnętrznych może znosić istniejące 

i powoływać inne terenowe organy Milicji Obywatelskiej. 

Art. 5. , Rada Ministrów okrEŚla umundurowanie, oznalli 
służbowe i uzbroJenie Milicji Obywatelskiej. 

Art. 6. Do zakresu działania Milicji Obywatelskiej na
leży: 

l) utrzymywanie bezpieczeństw.a publicznego, 

2) ochrona ~spokoju, łaefui porządku publiczne go, 

3) ochrona ży€ia i zdrowia obywateli, 

4) ochrona własności społecznej i m:enia obywateli, 

5) zapobieganie i przeciwdziałanie przestępczości, organizo
wan ie walki z przestępczością i opracowywanie skutecz
nych metod tej walki, 

6) przeprowadzanie postl;powania przygotowawczego w spra
wach karnych, wykonywanie zleceń organów Proku!iltury, 
organów śledczych bezpiecze11stwa publicznego i sądów ,
w zakresie prawem · przewidzianym, 

7) wykonywanie zleceń rad narodowych i ich prezydiów -
w za~resie ustalonym przepisami prawa, 

8) czuwanie - w zakresie prawem przewidzianym - nad . 
przestrzeganiem przepisów w dziedzinie handlu, ochrony 
przeciwpożarowej, przepisów sanitarno-porządkowych w 
miejscach otwartych. przepisów o porządku publicznym na 
obszarze kolejowym oraz przeplsow porządkowych na 
przystaniach wodnych, plażach i kąpieliskach oraz w in
nych miejscach publicznych, 

9) czuwanie nad przestrzeganiem przepisów o ruchu ulicz
nym l. drogowym, ' 

10) wydilwanie w zakresie prawem przewidzianym pozwoleń 

na posiadmiie broni palnej, pr.zebywanie w strefie nadgra
nicznej oraz dokonywanie . zdjęć fotograficznych i filmo
wych VI miejscach, gdzie zezwoIenie takie jest wymagilne, 

11) wydawanie dow odów osobistych i prowadzenie ewidencji 
Iurlności, 

12) prowadzenie rejestracji cudzoziemców, 

13) wy konywanie innych czynności prz~\~idzianych w przepI
sach prawa. 
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Art. 1~ LW celu wykonania swych zadań Milicja: Oby
. walełska- ma. prawo: 

mniejszą szkodę osobie, pn:eciwko której broni utyto,' a. :!iH'4-' 

zem bez narażenia życia lub zdrowia irrI).ych, osób . 

1) zatrzymywania. - vi trybie i przypadkach określonych W" 3. Minister Spraw Wewnętrznych określi w drodze rozp()- . 
. przepisach postępowąpia.karnego :;--:osóQ podejrzanych, p ." rządieniapriypadki,' w których ddpu·szcz",ln.e jest tliycie broni 
popełnienieprzest~pstwa, z tym że zatrzymanego należy przez MIlicję ObywateJskąotaz tryb postępowani/i przy uży
wypuścić na wolność, jeżeli w ciągu 48 godzin. od ch,wili cio broni. 
zatrzymania nie doręczono mu odpisu postanowienia o 
atesztowaniu, 

2} zatrzymywania osób naruS~ających porządek, publiczny, 
z tym iezatrzymanego należy niezwłocznie wypuścić na 
wolność, gdy ustan~e ' podstawa zatrzymania, . 

3) legHyrnowania - w uzasadnionycl'lprzypadkach - osób 
w celu stwierdzenia ich tożsamośCi, 

4) przelnowadzenia w trybie i przypadkach określonych w 
przepisach postępowania. karnego rewizji osobistej j do
mowej, 

5)' przeprowadzenia k.ontroli przestrzegania przepisów mel
dunkowych oniz obowiązku ' posiadania dowodu osobiste
g~ 'f miejscowościach, · w. których obowiązek taki zosłał 
wpTowadzony, 

6) żądania przy wykonywaniu czynnoscl łzadań słuzbowych 
-./ ,niezbędnej pomocy od dozorców i administratorów domów, 

stróżów oniz członków Ochotniczej Rezerwy MiliejiOby
watel;;kiej w zakresie jch obowiązków, a także . zwraqmia 
się, w nagłych wypadkach do każdego obywatela o udzie- . 
lenie doraźnej pomocy, 

1) udzielaIliapouczeń i nakładania mandatów karnych w try
bie i przypadkach przewidzianych. przez prawo, 

:.:. . 

8) korzystania w razie konieczności Z pojazdów konnych i me
chanicznych nie należących do organów Milkji ObY"{atel
ski'ejna zasadach i w granicach qsta-lonych przeż obowią
:mj-ące :pnepisy prawa. 

Art. 9. ' L Wszystkie o'tgany pallstwowe tfd~ielają w za· 
kresie swego działania Milicji Obywatelskiej pomocy niezbęd
nej dla wykonania jej zadań oraz mają prawo źądania od Mi
licji Obywatelskiej okazywania im pomocy w zakresie prawem ' 
przewidzianym. 

2, Milicja Obywatelska wykonując swe zadania współ
działa z organami państwowymi właściwymi wdanej dziedzi
nie,a .w szczególności z organami bezpieczeństwa publicznego 

; w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz z 
Państwową Inspekcją Handtową, z · Komendami Straży Pożar
nych i Państwową Inspekcją Sanitarną - w sprawach objętych 
ich ··zakresem działania, 

Art. 10. 1. 'f ~~łejswej . ~~iała!~ośCi?~tycz~c~i.~~~~2~.r 
ładu i porządku pubhcznegO' ora'z' w ·· zakf'esIe skarg l zazalen 
na działalność funkcjonariuszów Milicji' Obywatelskiej org.any 
Milicji Obywatelskiej podlegają nadzorowi i kontroli prezy-
dió:w właŚCiwych rad narodowych. 

2. Prezydia rad narodowych Właściwe do wykoilywania., 
nadzoru l kontroli oraz szczegółowy zakres ich uprawnień i ' 
tryb postępowania w tej dziedzinie określają osobne przepisy. 

Art. lL W dekrecie z dnia 20 lipca 1954 r. o Milicji 
Obywatelskiej (Dz. U. ' Nr 34, poz. 143) wprowadza się na5tt~
pujące zmiany: 

l) tytuł dekretu otrzymuje brzmienie: 

"Dekret z dnia 20 lipca 1954 r. o słuźbie w Milicji Oeywa~ 
telskiej"; 

" . 

, 2. Tryb wykonywania przez Milicję Obywatelską upraw
nień wymienionych w ust. l w stosunku do' żołnierzy w czyn
nej służbie wojskoweJ obeślą Ministrowie Spraw Wewnętrz
nych i Obrony ' Narodo,vej. 

2) skreśla się, wstęp oraz .art. 1, 2, 3 i 4, z tym że do'
tychczasowy art. 5 oznacza się jako art. l i zmieni.asią , ", 
odpo~iednio nunlerację ' .następnych artykułów. 

Art. 8. 1. Milicja Obywatelska ma prawo użycia broni 
jako środka ostatecznego, dopuszczalnego tylko wówczas, gdy 

. inne środki przymusu nie są wystarczające i jedynie w okre
ślonych przypadkach w celu uniemożliwienia popełnienia nie
bezpiecznego przestt'Jlstwa albo w celu obezwładnienia niebez_ 
pie~znego przestępcy lub udaremnienia jego ucieczk~. 

2. Użycie broni nie moze mieć na <celu pózbawienia zycia 
powinno następować w sposób wyrządzający możliwie naj-

2. Upoważnia ' się Prezesi!' Rady Ministrów d'o ogłoszenia ' 
w drodze obwieszczenia jednolitego tekstu dekretu z dnia- 20 
lipca 1954 r. o MilicJi Obywatelskiej (Dz. U. Nr. 34, poz. 143) 
z uwzględnieniem zmian wynikających ]t przepisów oyłosz()- , 

nych przed dniem wydania. jednolitego tekstu i zzastosowa.· 
liiem ciągłej numeracji artykułów i ustępów. . 

Art. 12. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłosz·enia. 

Przewodnic~ący Rady Państwa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: M. Rybicki 
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DEKRET 

z dnia 21 grudnia 1955 f. 

ó ' ~lQiarue "dekretu z dnia. marca 1953 r. o uzupełnieniu pnepisów karnych w sprawach o n(ewykooanie dostaw 
obowiązkowych. 

Ar,t . . 1. Ark l ust. :3 dekretu z dnia A marca ·1953 r. o uzu
·pęłnieniu przepisów karnych ~. sprawach o niewykon_m\e do
staw ob()v.:~ązk&wych{Dz..lJ. z .1953 r, .Nr .Ił, poz. 55 i z 1955 r. 

' " Nr 39; po:z.241) otrzymuje br~mienie: 

,,3. Kol€gium przy prezydium powiatowej rady narodo
·wej może zaniechaćusŁalenia w orzeCZeniu zastępczej , 

kary aresztu w przypadka~h, gdy: 

a)wgospodatstwienie ma poza obwin4onymczłon--
ka ' rodzinY" ulółnego dO ' piacy~ :',· ' ,- n ." , 

\ . 

l ., 
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