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USTAWA 

z dnia 14 kwietnia 1967 r. 

o Prokuraturze Polskiej RzeczypospoU1ejLudowej. 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. Prokuraturę Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
stanowią: Prokurator G.eneralny Polskiej ,Rzeczypospolitej 
Ludowej i podlegli mu prokuratorzy powszechnych i wojsko
wych jednostek. organizacyjnych Prokuratury. 

Art. 2. 1. Zadaniem I?rokuratora Generalnego Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej i podległych mu prokuratorów jest 
strzeżenie praworządności ludowej, a w szczególności śc~ganie 
przestępstw, czuwanie nad ochroną własności społecznej, za~ 
'pewnienie poszanowania praw obywateli. 

2. Działalność Prokuratury ma na celu ochronę i umac
nianie ustroju politycznego i społeczno-gospodarczegO' Pol~ 

skiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Art. 3. 1. Zadania określone wart. 2 Prokurator Gene
ralny i podlegli mu prokuratorzy wykonują przez: 

l) prowadzenie lub nadzorowanie postępowan,ia ' przygoto
wawczego w sprawach karnych oraz wnoszenie i popie
ranie oskarżenia przed sądami, 

2) wytaczanie powództw w spr;awach karnych i cywilnych, 
a nadto udział w postępowaniu cy wilnym, jeżeli tego wy

. ' maga ochrona praworządności, praw obywateli, interesu 
. społeCznego lub własnoś ci spoleczn/ej, 
3) pod e jmowanie przewidzianych prawem środków zmierza

jących do zapewnienia prawid lowe go i jednolitego sto
sowania prawa w postępowaniu sądowym, karno-admini
stracy jn ym i administracy jnym oraz w innych rodzajach 
postępowania, o których stanowią ustawy, 

4) sprawowanie nadzoru ' nad wykonani€m wyroków w spra
wach ka~nych, jak również nad wykonClniem postano
wień o tymczasowym aresztowaniu oraz innyc'h orzeczeń 
o pozbawieniu wolności, 

5) prowadzenie badań w zakresie problematyki przestęp

czoścl~ 
6) spril.w0wanie prokuratórskiej kontroli przestrzegania 

prawa' przez terenowe organy administracji państwowej, 
prz,edsiębiorstwa państwo\v e i inne ' państwowe jerlnostki 
organizacyjne, i wyjątkiem sądów; oraz przez orgal!izacje 
zawodowe , samorządowe, spółdz ielcze i społec zne w za~ 

kresie wykonywanych przez nie funkcji administracji 
pailstwowej lub innych funkcji zleconych i~ przez 
ustawy, 

7} współdziałanie z terenowymi organami władzy państwo
vlej w zakresie czuwania przez nie nad przestr7.eganiem 
praworządności ludowej, nad ochroną własności społecz
nej i zabezpieczeniem praw obywateli, 

8) koordynowanie działalności w zakresie ścigania prze
stępstw, prowpdzonej przez inne organy państwowe, 

9) podejmowanie innych przewidzianych prawem czynności, 
niezbędnych dla umacnia.da praworządności ludowej i za
pobiegania przestępczości. 

2. W sprawach należących do zakresu działania sądów 
wojskowych oraz innych organów wojskowych czynności, 
o których mowa w ust. l, wykonują prokuratorzy wojskowi. 

Art. 4. 1. Prokurator Generalny podlega Radzie Państwa 
d7.iala zgodnie z jej wytycznym]. 

2. Prokl1ri'tor Cenera lny zda je sprawę Radzie Pa rls twa 
z działalności Prokuratury. 

,-
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, Art 5. 1. Prokuratorzy . są w sprawowaniu swych funk
CJI niezal t:;.,żni od terenowych organów władzy oraz od orga

.,nów administracji państwowej i podlegają jedynie prokura
lorom pr zelożonym, 

2, W 'sprawowaniu swych funKc]iprokmatorzy kierują 
się zasadą bezstronności i róyvnego traktowania wszystkich 
obywa teli. ' 

Art. 6. 1. Terenowe organy władzy oraz organy admini
stracji państwowej, a tak że państwowe, samorządowe i , spół

dzielcze jedriostki organizacyjne oraz organizacje zawodow e 
i społeczne obowiązane są do udzielania 'Prokuratorowi Ge
nera·lnemu i p'odległym mu prokuratorom pomocy w , sprawo-
waniu ich funkcji. " , 

2: . Na życzenie rady narodowej lub jej prezydium p~o
ktifci tór. wojew ódzki i powia towy składają informacje o sta
nie przestępczości ' i ]i~jzwalCzaniu oraz o ważniejszych wy
nikach prokuratorskiej kontroli. przestrzegania -prawa na te
renie województwa lub powiatu. 

Ro:Z: d z i a i 2. 

Organizacja Prokuratury. 

Art. 7. 1. Prokuratora Gene'fillnego Polskiej Rzeczypo
spolitej Ludowej powołuje i odwołuje Rada Państwa. 

2. Prokurator .<::;eneralny Polskiej Rzeezypospolltej Lu
dowej jest naczelńym organem Prokuratury. Prokurator Ge-
neralny: ' ' '. 

1) kieruje całokształtem dzi,ałalności Prokuratury Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, 

2) wydaje szczegółowe przepisy dotyczące działalności Pro-
kuratury. . . 
3. Prokurator Generalny może przedsiębrać wszelkie 

czynności należące do zakresu działania Prokuratury lub zle
cać ich wykonanie ' podległym 'mu prokuratorom, chyba że 
ustawa zastrzega określoną czynność wyłącznie jego właści
Wości. 

Art. 8. 1. · Zastępców Prokuratora Generalnego Polskiej 
;RzeGzy pospolitej Ludowej .powoluje/",i odwoluje .Rada Pań" 

.tww. " . 
2. Jednym z 'z'a'stępców ProkuratDra Generalnegó jest Na

czelny ,Prokurator .WojsKowy, którego powołuje i . odwołuje
R-ada Państwa na wspólny wniosek Prokuratora Generalnego 
l Ministra Obrony Narodowej. Naczelny Prokurator Wojs·k.o
wy kieruje w zastępstwie Prokuratora Generalnego działalno
kią wojskowych jednostek organizacyjnych Prokwatury. 

Art. 9.1. Prokuratorówi Generalnemu podlegają /zastęp
·cyProkuratora Generalnego, zastępcy Naczelnego Prokura'

: tora Wojsko'wego oraz prokuratorzy, zastępcy prokuratorów, 
w iceprokuratorzy i podpro~uratorzyodpowiednich powszech
nych lub wojskowych jednostek · organi2;acyjnych Prokuratu
ry ,a także oficerowie śledczy wojskowych jednostekorga, 
nizacyjnych.Prokuratury. ' 

2. Prokurafor przełożony może przedsiębrać czynności 
" należące dojego zakresu działPnia lub zlecać ich wykonanie 
podległym prokuratorom, asesorom prokuratorskimi oqcerom 
tledezym, chyba że ustawa zastrzega określoną czynność wy
łącznie jego właściwości. 
. : 3 . . Prokurator Generalny może powierzyć asesorowi pro
kuratprsk.iernu na czas określony pełnienie czynności proku-
,atorskich, jednakże bez prawa: ' ' 
l) udziału w postępowaniu 'przed sądem wojewódzkim, 
2) spq~~ądzania środków zaskarżania i wniosków do Sądu 

Najwyższego oraz występowania przed tyin sądem, 
3)sto$owania tymczasowego aresztowania. 

4. Osoby wymienione w l:jSt. 1 13, z wyją.tkiem ofice
rów. śledczych, są prokuratorami w rozumieniu niniejszej 
ustawy oraz 'vi rozumieniu przepisów postępowania karnego, 
cywilnego, administracyjnego i karno-administracyjnego oraz 
Innych rodzajów postępowania, o których stanowią ustawy. 
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' 5. Osoby wymienione w ust. 1 oraz asesorzy i apJi-ka)1ci 
pr ol<. uratorscy są pracownikamiprokuralorskimi w . rozumie-
niu niniejszej usta wy. , 

Art. 10. 1. Na stanowisko prokurat9ra może ·byćmian.o
wanyobywatel polski, który: 
l) daje rękójmię należytego wykon ywania obowiązków.: 

prokuratora vy Polskiej Rzec zypospolitej Ludowej, 
2) korzysta z pelni praw obywatelskich i cywilnych, 
3) posiada odpowiednie kwalifikacje mor.alne, ' 
4) ukoilc zył uniwersyteckie studia prawnicze, 
5) odbył aplikację ,w Prokuraturze i złożył e gzamin proku-

ratorski, , 
6) posiada odpowiedni staż: w powszechpycj1 jecj.n pst)(aC;h 

org,mizilcyjnych I:'rokuratury ~ jeden rok pracy na sta
nowisku asesora, ' w wojskowych jednostkach organiza
c;yjnychProkuratl,ry - ,staż służby , przewidziany w pr2;e
pisach oslużbie 'W,:ojskowej ,oficerów ,$J.ł Zprojnych, 

7) ukończy! dwadzieściQ,plęć lat życia . . ' . 

2. Na stanowisko prokuratora w wojskowych jednost
kach organizacyjnych Prokuratury może. być mianowany tyl
ko oficer zawodowy lub oficer służby okresowej. 

3. Na stanowisko prokuratora może być mianowany róW
nież ten, kto odpo.wiada wymaganiom ustawowym na stano
wisko sędziego. 

4. Wymagania określone w ust. 1 pkt 1-5 i w ust 2 
stosuje się odpowiednio do mianowania na stanowisko aseso
ra · prokuratorskiego lub gficera śledczego. 

Art. 11. Prokurator Generalńy może w. wyjątkowycp' wy
padkach żwolnić określoną osobę od odbycia aplikacji i zło
żenia egzaminu prokuratorskiego oraz od wymaganego sta
*u, jeżeli posiada ona przygotowanie konieczne do wyko.py
wania obowiązków na stanowisku prokuratora albo asesora 
prokuratorskiego lub oficera śledczego. 

Art. 12. 1. Prokuratorów Prokuratury Genetalneji pro
kuratorów wojewódzkich mianuje i zwalnia : Racla Państwa na 
wniosek Prokuratora Generalnego. / 

2 .. Zastępców NaczęlnegoProkl\fat.ora . Wpjs\co.wego,., pro
kuratorów Naczelnej ProkJlrątury Wojskowej i,. prokuratorów 
okrę,gów :ivoj::;kowychmianuje i. zwalnia ' Rada Państwa na 
wspólny wniosek Prokuratora Generalnegoi MInistra Obro., 
ny Narodowej. 

3. Pozostalycl:J. prokuratorów oraz asesorów prokurator
skich mianuje i zwalnia Prokurator Generalny. Mianowanie 
i zwolnienie prokuratora w wojskowej jednostce organiza
cyjne j Prokuratury I!astępuje w 'porozumieniu z Ministrem 
Obrony Narodowej. _ 

Art. 13. 1. Zwolnienie prokvratora ze służby w po
wszechnych lub wojskowych jednostkach organizacyjnych 
Prokuratury następuje:. 

l)w razie stwierdzenia, .. że nie daje on rękojmi należytego 
wykonywania obowiązków prokuratora, przy czym prz,ed 
powzięciem decyzji należy umożliwić zainteresowanemu 
złożenie w tym przedmiocie wyjasnieil, . . ' 

2) w innych wypadkach, gdy ogólne przepisy o prjlcowni
kach pal1stwowych albo przepisy o służbie wojskowej 
oficerów Sił Zbrojnych przewidują obowiązkowe zwol
nienie ze służby państwowej lub z wojskowej służby za
wodoweJ albo okresowej. 

, 2: Zwolnienie prokuratora ze służby w jednostkach or
ganizacyjnych '~roku'ratury następujerówniez -w razie cho
roby, ułomności 'lub upadku ' sił, jeżeli okoliczności te spowo: 
dowały trwałą niezdo1ność do p~łnienia obowiąz](.ów proku~ 
ratara i .z ostały stwierdioneprzez właściwą komisję lekarską. 

3. W powsz.echnych jedn9stkach organizacyjnych Pro
kuratury zwolnienie nastę,puje również, gdy prokurator prze
kroczył sześćdziesiąt pięć lat życia, chyba te Prokurator Ge
neralny ńa wniosek zainteresowanego w y razi zgodę na dal sze 
zajmowanie stanowiska , nie dłużej jednak niż do ukollczenia 
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lat siedemd·liesięciu . W odniesieniu do prokuratorów' miano
wanych przez Radę Państwa :t.gody udzie la Rada Państ/wa 

na wniosek Prokuratora Ceneralnego. 
4. W wypadkiJch wskaza nych w us t. 1 pkt 1 oraz W. 

ust. 2 i 3 rozwiązanie stosunki.l służbowego z prokuratorem 
pełniącym służbę wpowszechn ych jednostkach organizacy j
nych Prokuratury następuje za trzy miesięcznym wypowie-
dzeniem. . 

5. Postanowienia ust. 1-4 mają odpowlednię zastosowa
nie do zwolnienia ze służby aseś!?ra prokuratorskiego , oraz 
oficera śledczego, 

Art. 14. 1. Powszechnymi jednostkami organizacyjnymi 
Prokuratury są ~ Prokuratura Generalna OrilZ prokuratury wo
jewódzkie i powiatowa. 

2: Wojskowymi jednostkami organizacyjnymi Prokura
ttiry 'są: Naczelna 'Pr'okuratura Wojskowa, prokuratury okrę
gów wojslwwych oraz wojskowe Prokuratury garniZonowe. 

3 . . W miarę potrzeby mogą być tworzone inne powszech
ne lub wojskowe 'jednostki órganfzacyjne ' Prokuratury; 

4. Powszechne j ednostki organizacyjne Prokuratury t wo
rzy i ,znosi Prokurator Generalny, a wojskowe Miniscer Obro
ny Narodowej w porozumieniu z Prokuratorem Generalnym. 

Art. 15. 1. W Prokuraturze Generalnej działa kolegium 
jako organ doradczy Prokuratora Cenera lnego,'· powołany do 
wyrażania opinii w węzłowych zagadnieniach związanych 
z działalnością Prokuratury. 

2. Członków kolegium powołuje i odwołuje Rada Pań

stwa na wniosek Prokuratora Generalnego. 
Art. 16. 1. Wewnętrzną organizację powszecpnych jed

.nostek organizacyjnych Prokuratury określa stratut organiza
cyjny nadany przez Radę Państwa na wniosek Prokuratora 
Gen,eralnęgo. 

. 2. Wewnętrzną organizację wojskowych jednostek orga
nizacyJnych . Prokuratury określa statut nadany przez Radę 
Państwa na ' wniosek Ministra Obrony Narodowej ~przedsta 

wiony w pororumieniu z Prokuratorem Generalnym~ 
Art. 17. Aplikacja w Prokuratlirze polega 'haprzygoto

waniu aplikanta do należytego wykonywania obowiązków 
prokuratora. Aplikacja trwa dWa lata. 

Art. 18. 1. Na stanowisko aplikanta prokuratorskiego 
może być mianowany obywatel polski '; który odpowiada wy
maganiom określonym wart. 10 ust. 1 pkt 1-4: . 

2. Na stanowisko aplikanta w wojskowych jednostkach 
organizacyjnych Prokuratury może być mianowany tylko ofi
cer zawodowy albo oficer służby okresowej . 

3. Aplikanta prokuratorskiego mianuje i zwalnia: w po
wszechnych jednostkach organizacyjnych Prokuratury -
prokurator wojewódzki. a w. wojskowych jednostkach' orga
nizacyjnych Prokuratury ~ Naczelny Prokurator Wojskowy. 

4. Zwolnienie aplikanta w powszechnych jednostkach 
organizacyjnych Prokuratury następuje za trzymiesięcznym 

wypowiedzeniem . . 
Ąrt.19. 1. Po 'ukończeniu aplikacji obowiązuje aplikanta 

złożenie egzamjnu prokuratorskiego. ' 
2. Po złożeniu egzaminu prokuratorskiego a pJikant zo

staje mianowany na stanowisko asesora prokuratorskieg'o lub 
oficera śledcz,ego, o ile nie zachodzą okoliczności wymienione 
w ' art. 13 ust. l i '2. ' 

Art. 20. Szczegółowe przepisy o przebiegu aplikacji w 
Proktlraturze oraz o egzaminie prokuratorskim wydaje dla 
powszechnych jednostek ·.organizacyjnych, Prokuratury - Pro
kurator Generalny, a dla wojskowych jednostek organizacyj
nych Prokuratury - Minister Obrony Narodowej w porozu
mieniu z Prokuratorem Generalnym. 

Art. 21. 1. Pracownikami administracyjnymi Prokuratu
ry są w rozumieniu niniejszej ustawy osoby zatrudnione w 
powszechnych jednostkach organizacyjnych . Prokuratury, hie 
będące praco'wnikami prokuratórskim.i .• 
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2. Prokurator Ge neralny określa kwalifikacje pracowni
ków aclmiilistracyjn'ych wymagane dla · obj~cia poszczegól
nych stanowisk. 

R o 'l d z i a ł 3. 

Dzialalność Prokm.atury. 

1. $ciganie przestępstw. 

Art. 22. 1. Prokurator stosownie do prze pisów ustawy 
'wszczyna i prowadzi postępowanie przygotowawcze albo zle
ca wszczęcie lub prowad7enie tak iego PDstępowania właści
wemu organowi ścigania. 

2. W toku postępowćmia przy§otowawczego prokurator 
stosuje w \vypadkach priewidzianych w uśtawie środki zapo'
biegaj ą~e uchylan!u ~ię od sądu. . 

3. tym~zasowe aresztowanie może nastąpić tylko PI,) 
tiprzednim przesłuchaniu pr zez prokuratora osoby podlegają
cej aresztowaniu, chyba że sprawca się ukrywa . 

Art. 23. Prokurator sprawuje nadzór nad postępowaniem 
przyqotowawczym, prowadzc.mym przez Milicję Obywatelską 

lub inny organ ści~Jania. Zarządzenia prokuratora w postępo
waniu przygotowawczym są dla organu ścigania wiążące. " 

Art. 24. 1. W wypadku gdy postępowanie przygoto
wawcze 'ujawni istn ienie okoliczności, sprzyjających popeł

nianiu przestępstw lub utrudniających ich wykrycie, proku
rator kieruje wyst.ąpienie do odpowiednie~JO organu. ' . 

2. W wystąpieniu prokurator może żądać równiez prze
prowadzenia kontroli, a tak że wszczęcia przeciwko winnym 
postępowania w przedmiocie odpowiedzialności slużbowej. 

dyscyplinarnej lub mater ialn ej . 
3. Do wystąpienia w , tym trybie stosuje się odpowied

nio przepisy art. 52 ust. l i art. 53 .. 
Art 25. "V ra zie umorzenia postępowania przygolOWil;\'V

czego prokurator. może , stosownie do okolicznośc i, ' przesłać 

sprawę właściwym organom w celu wszczęcia pcstępowa.n~a 

karno-administra cy jnego, dyscyp'linarnego lub slti~bowego 
albo' w celu rozpatrzenia sprawy przez sqd społeczny . . 

' ./ . . 
Art. 26. Wyda wane przez ministrów zarządzenia , instIltk-

cje, rozkazy i wytyczne o charakterze ogólnym, dotyczące 
postępowania przygotowawczego, wymagają uprzedniego 
uzgodnienia z Prokurat.orem Generalnym , a wydawane. przez 
organy państwowe stopnia wojewódzkiego i powiatowego . .,.
uzgodnienia z prokuratorem wojewódzkim lub p0'Yiatowym. 

Art. 27. 1. Prokurator Generalny może występować do 
naczelnych i centralnych organów ' administracji państwowej 
o podjęcie środków w cel u usprawnienia działalności podle
głych im organów w zakresie postępowania przygotowaw-
czego. 

2. Uprawnienia określone w- ust. 1 przysługują. odpo
wiednio prokuratororb woj ewódzkim i powiatowym w sto
stmku do organów państwowych stopnia wojewódzkiego i .po
wiatowego. 

Art. 28. W sprawach należących do zakresu dZIałania są
dów wojskowych uprawnienia przewidziane w . art. 26 i27 
przysługują również Naczelneinu Prokuratorowi Wojskowe
mu oraz odpowiedilio - podf.-egfym mu proki.lfato~om woj
skowym. 

2. Udział prokuratora w postępowa.niu .sądowym. 

Art. 29. 1. W postępowaniu karnym przed sądem pro
kurator wnosi i popiera oskarżenie. Prokurator może rów
nież popierać oskarżenie w sprawach wniesionych przez in
nych ,oskarżycieli oraz . obejm Q wać oskarżenie w: tych ' spra
wach. 

I 

/ 
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2. W wypadku gdy wyniki postępowania 
potwierdzaJą zarzutów oskarżenia .. prokurator 

. , . . . 
os!:car żenia, 

sądowego nie 
odstępuje od 

3, Prokurator wnosi w wypadkach przewidzianych w 
ustawie środki zaskarżenia ód orzeczeń sądu. 

Art. 30. Uznając , że tego wymaga ochrona praworządno
ści, praw obywateli, interesu spoletznego lub własności spo
łecznej, prokurator ' wytacza lub popiera pow6dzlwo cywilne 
w. sprawach karnych oraz, z zastrzeżeniem wyjątków w usta
wie przewidzianych, wytacza powództwo w postę powaniu 

c'ywilnym, a także może brać - udzia ł w każdym stadium po
stępowania toczącego się przed sądem z czyjegokolwiek po
wództw a. 

Art. 31. Nadzwyczajne środki zaslcarżenia od orzeczeń 

p'rawomocnych koilCZących post(::.powanie wnosi do Sądu Naj
wyższ.ego Prokurator Generalńy. VV sprawach należących do 
zakresu działania sądów wojskowycn upr..awnienra te przy
sł~gują również Naczelnemu Prokuratorowi Wojskawem u. 

c- Art. 32. 1. Prakurator Generalny zgłasza Sądawi Naj
wyższemu i popiera wniaski w zakresie sprawowan ego przez 
Sąd Najwyższy nadzoru nad orzecznictwem sądów pov(:szech-
nych i szczególnych, . . 

2. W szczególności Prokurataf Generalny zgłasza wnio
ski a ustalenie wytycznych wymiaru sprawiedliwości i prak~ 
tyki sądowej oraz wnioski a wyjaśnienie przepisów praw
n'ych, które ' budzą wątpliwaści albo których stosoW'anie wy
wolała rozbieżności w orzecznictwie. 

3. Nadzór nad wykonaniem wyroków w sprawach karnych 
oraz orzeczeń o pozbawieniu wolności. 

Art. 33. Prokura tar sprawuje w granicach przewidzia
nych ustawą nadzór nad wyk()naniem wyraków w sprawach 
Karnych, pastanowień o tymczasowy m areszto\\raniu oraz in
nych orzeczeń i decyzji o pozbawieniu wolności. Przepis ten 
nie narusza ustawowych uprawnień sądów. 

Art. 34. 1. Nadzór penitenc jarny prokuratora nad zaJda
dami, w których przebywają osoby pozbawione wólności, 

ohejmuje przede wszystkim kontrolę lega lnośc i osadzania 
w nich tych .osób .oraz kantrolę legalnaści wykanywania ka
ry pozbawienia wolności, jak również .wsze ikich Ol'zeczeń 

i decyzji opazbawieniu wolności. 
2. Prokuratar Ceneralny w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości , a w razie patrzeby również z innymi wla
. ściwymiministrami określi szczegółowo zakres prokurator
skiego nadzaru penitencjarnego oraz try b jego wykonywanja. 

, " 
\ Art. 35. Prokuratorowi przysługuje prawo wstępu w każ-

dym czasie ' do pamieszczeń zakładu, w którym przebywają 
osoby pozbawione wolności, jak również przeglądania doku
mentów i żądania wyjaśnień od administracji zakładu, prze

. prowadzania rozmów z osobami osadzonymi w zakładzie oraz 
badania ich skarg i wniosków. . -

Art. 36. 1. W razie stwierdzenia faktu niezgodnego 
2 prawem pazbawienia wolności prokurator, zarządza natych
miastowe zwolnieni'e. 

2. Prokurator może wstrzymać wykonanie każdej decy-
7.ji administracji zakładu, w którym przebywają osoby pozba
wione wajnaści, jeżeli i:l-ecyzja ·ta dotyczy .osoby pozbawi 0-

,nej wolriaśc,i i jest sprzeczna ' z prawem. O wstr21ymaniu wy
k~nania decyzji prQkuraf'ar, zawiadamia niezwłocznie organ 
nadrzędny' nad _adminIstracją zak.ładu. 

Art, 37. 1. Prolquator<;:eneralny przedstawia Radzie 
Paj)stwa wniaski w przedm.iocie lllaskawienia osób skaza
nych prze~ sądy . 

. 2 ~ W odniesieniu dQ wniasków w przedmiocie ułaskawie
niii. osób skazanych przez ' sądy wajskowe uprawnienie okre
ślone w ust. 1 przysługuje również Naczelnemu Prokuratoro
wi Wojskowemu. 
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4. Badanie zagadnień przestępczości. 

Art. 38. Pral~ uratar Generalny prowadzi przezpodleglych 
mu prokuratorów badania dotyczące stanu i przyczyn prze~ 
stępc;:zości oraz środków jej zwalcza nia. 

Art. 39. 1. Jeżeli wyniki bcrdań ta uzasadniają, Proku
rator Ceneralny występuje z 'wnioskiem do ,właściwe90 or- )., 
ganu o wydanie lub zmianę odpawiednich pr,zepisów albo 
o podjęcie innych czynności w celu przeciwdziałania prze-
stępczośc i. -

2. Zadania .określone w ust. 1 wykonują również proku
ratorzy wojewódzcy i powiatowi w stosunku do organqw te
renowych. . . 

Art. 40. 1. W odniesieniu do przestępstw należących do 
zakresu dzialilnia sądów wojskowych czynn0ści ' określonę 
wart. 38 i 39 ust. 1 podejmtljeNaczelny Prokurator Woj
skawy. 

2. ,Czynności określone ' wart. 39 mogą podejmowa'ć w ' 
zakresie swego działania również prok uratorzy okręgów woj
skowych i prokuratorzy garnizonowi. 

5, Prokuratorska kontrola przestrzegania prawa. _ 

Art. 41. .. Prok urator czuwa nad przestrzeganiem pr.aw,a 
przez terenowe organy administracji państwowej, przed~ię

biorstwa państwowe oraz przez inne jednostki organizacy j
ne i or9anizacje określone wart. 3 ust. 1 pkt 6. 

Art. 42. 1. Prokurator Generalny informuje Ptezesa Ra
dy Ministrów i zainteresowanych ministrów o ważniejszych 
wynikach prokuratorskiej kontrali przestrzegania prawa. 

2. W uzasadnionych wypadkach Prokura tor Generalny 
zgłasza Prezesowi Rady Ministrów i zainteresowanym mini
strom propozycje i wnioski, zmie.rzające do usunięcia stwier- -

___ o 

. dzonych uchybień lub do usprawnienia dzialaln~ści admiI,li-
stracj-i i gospodarki. . 
. 3. W wypadku gdy zwróci się o to Pr·ezes Rady ~ni

strów hlb właściwy minister, Prokurator Generalny zarządza 
przeprowadzen.ie kontroli c przestrzegania prawa przez okre
ślone organy il1ba w .określonych zagadnieniach. 

. Art. 43. 1. W uzasadnionych wypadkach prokuratorzy 
wojewódzcy i powiatowi zgłaszają prezydiom rad narodowych 
odpowiedniego stopnia propozycje i wnioski zmierzające do 
usunięcia stwierdzonych uchybień lub do usprawnienia dzia
łalności administracji i gospodarki I}a terenie województwa 
lub powiatu . 

2. Na wniosek prezydium rady narodowej .odpowiedniego 
stopnia prokuratorzy wojewódzcy lub powiatowi zarządzają 
przeprowadzenie kontroli przestrzegania prawa przez Qkr~, 

ślone organy a lbo w określonych zagadnieniach. 
Art. 44. 1. Prokurat.or czuwa 'nad stosowaniem prawa 

w postępowaniu administracyjnym oraz w innych rodzajach 
postępowania, o których stanowią ustawy . 

2. Prokurator może domagać się wszczęcia postępowania 
określonego w ust. l, a także brać udział w takim postępo
waniu w . każdym jega stadium. Prokuratorowi przysługują 

wówczas prawa strony, a ponadto prawo wnoszenia sprzeciwu 
i innych pr,zewidzianych w przepisach szczególnych środków 
zaskarżenia od ostatecznych lub prawomocnych decyzji oraz .. 
.orzeczeń. 

Art. 45. 1. Pm,yziąwszy wiadomość o naruszeniu prawa 
przez organ, jednastkę organizacyjną lub organizację, okre
ślane wart. 3 ust. , 1 pkt 6, prakurator podejmuje stosowne 
czynnaści, ,zmierzające- do wyja,śnienia sprawy . . 

2. Prokurator wojskowy dzi .ała również w razie powzię
cia wiadomości o naruszeniu przez organ wojskowy rozkazów 
lub zarządzeń Ministra Obrony Narodowej o charakterze 
ogqlnym. 

3. Prakurat<~r mo.że odstąpić od wyjaśnienia sprawy w 
.wypadku nie wyczerpania prze z stronę zwykłych środków 
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prawnych, slużących jej w postępowaniu przed właściwy

mi organami lub w wypadku wkroczenia właściwego organu 
nadzoru. 

Art. 46. 1. Prokurator wnosi sprzeciw przeciwko nie
zgodnym z prawem aktom prawnym o charakterze ogólnym 
oraz wytycznym, wydanym przez or9any, jednostki organi
zacyjne i organizacje, okr~ślone wart. 3 ust. 1 pkt 6. , 

2. Prokurator wojskgwy wnosi nadto Isprzeciw przeciw
ko wydanym przez orqany wojskowe rozkazom Itlb zarządze
niom niezgodnym z rozkazami lub zarządzeniami Ministra 
Obrony Narodowej o charakterze ogólnym., 

Art. 47. 1. Prokurator wnosi również sprzeciw przeciwko. 
niezqodnym z prawem ostatecznym lub prawomocnym decy
zjom i innym rozstrzygnięciom w indywidualnych sprawach, 
wydanym przez organy,' jednostki organizacyjne i organiza
cje określone wart. 3·ust. 1 pkt 6, jeżeli decyzje te lub roz
strzygnięcia mO'gą być zmienione lub uchyloęe na podstawie 
przepisów kodeksu postępowania . administracyjnego lub in-
nych przepisów. , 

2. Prokurator, wnosząc sprzeciw; może w uzasadnionych 
wypadkach złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania decy
zji lub innego rozstrzygnię'cia w indywidualnej sprawie do 
czasu załatwienia sprzec iwu. 

Art. 48. 1. Proku"rator odpow.iedniego stopnia wnbsi 
sprzeciw do właściwego organu nadrzędnego albo do orga
nu, jednostki organizacyjnej , lub organizacji, które wydały 
akt prawny , o charakterze ogólnym, wytyczne albo decyzje 
lub inne rozstrzygnięcia w indywidualnej sprawie, o ile są 

one uprawnione do ich uchylenia lub zmiany. 

2 . Sprzeciw przeciwko aktoWi prawnemu o charakterze 
ogólnym, wytycznym oraz decyzji lub innemu rozstrzyqnię
ciu w indywidualne j sprawie, wyda nym przez prezydium wo
jewódzkiej rady naródowej albo przez przewodniczącego te
go prezydium, wnosi Prokurator Generalny. 

3. Organ, który otrzymał sprieciw prokuratora, zawia-
damia o nim strony. ' 

Art. 49. , 1. Sprzeciw powinien być załatwiony w termi
nie trzydziestu dni od d aty jego wniesienia. Jeżeli sprzeciw 
zawiera wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji lub inne
go rozstrzygnięcia w indywidualnej sprawie do czasu zała

twienia sprzeciwu, wniosek ten powinien być rozpoznany nie-
zwłocznie. ' 

2. Jeżeli, do załatwienia sprzeciwu właściwy jest organ 
kolegialny, termin określony w ust. 1 może być przedłużony 
do dnia" najbliższego posiedzenia organu. 

3. Prokilrator może być obecny przy rozpatrywa.niu 
sprzeciwu przez organ kolegialny. O terminie posiedzenia 
organ zawiadamia prokuratora. 

Art. 50. 1. () sposobie załatwienia sprzeciwu należy 
niezwłocznie zawiad0!ilić prokuratora, który wniósł sprzeciw. 

2. Jeżeli właściwy organ uzna sprzeciw za uzasadniony, 
powinien uchylić lub zmienić akt prawny o charakterze ogól
nyni, wytyczne, decyzję lub inne ro;;-:strzygnięcia w indywi
dualnej sprawie albo spowodować ich uchylenie, zmianę " luh 
wznowienie postęp"owania. 

Art. 51'. 1. Prokurator kieruje wystąpienie w wypadku: 
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1) gdy naruszenie prawa ' w akcie prawnym o charakterze 
o~Jólnym, w wytycznych albo decyzji lub innym roz- / 
strzygnięciu W indywidualnej sprawie nie daje podstaw 
dD ich zmiany lub uchylenia, 

2) gdy naruszenie prawa polega na bezczynności organu, 

3) gdy zmiana lub uchylenie wadliwej decyzji lub innego · 
rozstrzygnięcia w indywidualnej sprawie nie są możliwe 

' w myśl obowiązujących przepisów albo gdy wniesienie 
sprzeciwu lub innego przewidzianego w przepisach szcze-
gólnych środka zaskarżenia byłoby bezprzedmiotowe, 

l , 

Poz. SC: 
----------------------------~--~. 

4) gdy zachodzi potrzeba podjęcia przez organ nadzoru lu b 
kontroli czynności. mających na celu zapobieganie n :o ru. 
szeniom prawa; lub potrzeba zwrócenia uwagi na oko
liczności wpływające ujemnie na przestrzeganie prawa. 

____ 2, Prokurator wojskowy kien~jeponadto wystąpif'nie 
w wypadku, gdy zachodzi potrzeba .zwrócenia uwagi na oko
liczności wpływające 1.Ijemnie na stan dyscypliny wojskowej 
i porządku wojskowego. 

Art. 52. 1. Prokurator kieruje wystąpienie do 0rganu , 
jednostki organizacyjnej lubor9ani,zacji, których dzialalno~ 
ści wystąpienie dotyczy, lub do ich organu nadrzędnego. 

2. 'vV wystąpieniu prokurator może również żądać prze
prowadzenia kontroli, a także wszcżęcia przeciwko winnym 
postępowania w przedmiocie odpowiedzialności służbowej. 
dyscyplinarnej lub materialne j. 

Art. 53. 1. Organ, do którego ski~rowano wystąpienie. 
obowiązany jest w terminie trzydziestu dni od dat y otrzy
mania wystąpieni a zawiadomić prokuratora o powziętej decy
zji lub o zajętym stan'owisku. 

2. Do rozpatrywania wystąp i eń stosuje się odpowiedni:o 
przepisy art. 49 ust. 2 i 3. 

Art. 54. 1. W toku wykonywania prokuratorskiej kon-
troli przestrzegania prawa prokurator może: , 

1) żądać nadesłania lub przedstawienia akt oraz wszelkich 
niezbędnych dokumentów i pisemnych wyjaśnień, 

2) żądać złożenia wyjaśnień i przesłuchiwać świadków, 
3) ·zasięgać opinii biegłych, 
4) zbierać inne niezbędne materiały. 

2. Prokurator wojskowy może nadto: 

1) zaznajamiać si~ w zakresie niezbędnym dla danego wy
padku z poszczególnymi zagadnieniami wojskowymi, 

2) zwracać się do właściwych dowódców (szefów) o prze
prowadzenie badań lub szczegółowej kontroli dział'alno

ści organów wojskowych. 

3. Do czynności przewidzianych w ust. 1 stosuje się od
powiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, 
dotyczące doręczania wezwań, terminów, prawa odmowy 
zeznań i odmowy odpowiedzi na pytania, uprzedzenia o ' od
powiedzialności za złożenie fałszywych zeżnań oraz skutkóW 
niezastosowania się do żądań organu. 

Art. 55. 1. Jeżeli właściwy prokurat\lf uważa lIchw'alę 
rady narodowej za niezgodną z prawem, zwraca się owo uchy
lenie lub zmianę lIchwałydo rady n arodowej, któr!! tę uchwa
łę podjęła, lub kie.ruje wniosek o ,uchylenie lub za'wiesze
nie wykonania tej uchwały do organu właściwego w myśl 

ustawy o radach narodo,,",ych. 
2. Wniosek o uchylenie lub zawieszenie wykonania nie

zgodnej z prawem uchwaly wojewódzkiej rady narodowej 
kieruje Prokurator Generalny. . 

3. Przepisy art. 49, 50 i 54 ust. 1 i 3 stósuje się odpo
wiednio. 

Art. 56. 1. Jeżeli Prokurator Generalny uważa akt praw
ny o charakterze ogólnym lub wytyczne wydane przez mi
nistra ' za niezgodne z prawem, występuje do ministra o . zmia~ 

nę lub uchyJenie aktu lub wytycznych. Przepis art. 53 ust. l 
stosuje się odpowiednio. 

2. Postanowienia ust. L nie dotyczą rózporządzeń i ' za
rządzeń , a w Silach Zbrojnych także rozkazów, regulaminów 
i innych przepisów, wydanych przez rainistrów na podsta
~ie ustaw i 'w celu ich wykonania ' albo też w wykonaniu 
uchwał Rządu. 

3. Jeżeli Prokurator Ceneralny uważa ostateczną łub 

prawomocną decyzję albo inne rozstrzygnięcie w indywi
dualnej sprawie wydane przez ministra za niezgodne z pra
wem, kieruje wystąpienie do ministra na zasadach i w trybie 
art. 150- kodeksu postępowania administracyjnego. 

" 
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R o z d z i a ł 4. 

Pracownicy Prokuratury. 

1. Obowiązki i prawa. 

Art. 57. 1. Do pracowników pr~kuratorskich i admini
stracyjnych w powszechnych , jednostkach organizacyjnych 
Prokuratury stosuje się ogólne przepisy dotyczące pracowni
ków państwowych, o ile ustawa niniejsza lub przepisy szcze
gólne" nie stanowią inaczej. 

2.' tJposażenie pracowników wymienionych w ust. 1 usta
la Rada P8ństwa . 

Art. 58. 1. Pr-okuratorowi nie \Al olno obok piastowanego 
stanowiska zajmować żadnego ur zędu państwoweg,o z wyjąt
Idem stanowiskp pracownika naukowo-dyda k>tyczneg,o lub 
naukowo~bada'\'lczego albo , wykładowcy, jeżeli zajmowanie 
takieg o stanowiska nie przeszkadza w pełnieni'u obowiązków 
prokuratora. ' 

2. Prokuratorowi nie wolno wykonywać zajęć uboczl1;ych, 
które by przeszkadzały mu w pe łnieniu obowiązków , proku
ratora albo mogły uchybiać godności jego urzędu lub pod
ważać zaufanie do jego bezstronności. 

3. Prokurator Generalny decyduje' o udzieleniu zezwo
lenia na zajęcie uboczne, jak również o tym, czy zajmowa
nie stanowiska pracownika naukowo-dydaktycznego, nauko
wQ-badawcZego lub wykładowcy nie przeszkadza w pel!'lie
niu obowiązków prokuratora. 

Art. 59. 1. Jeżeli dobro służby tego wymaga, Prokurator 
Generalny może delegować prok'uratora do innej jednostki 
organizacyjnej Prokuratury na czas nie dłuższy niż sześć mie
sięcy w ciągu roku.. 

2. Delegację na okres do dwóch rniesięcy w ciągu roku 
może zarządzić również prokurator wojewódzki. , 

Art. '60, 1. Nadużycie prżez prokuratora wolności słowa 
pLZy wykonywaniu obowiązków s łużbowycb , stanowiące SC1-

g-aną z oskarżenia prywatnego obrazę J ub zniesławienie stro
ny, jej pełnomocnika lub obrońcy, świadka lub biegłego, 

podlega ściganiu wyłącznie w drodze dyscyplinarnej. 

2. Ściganie 'prokuratora w trybie karno-aciministracy j
n vm może nastąpić tyllco za zgodą właściwej komisji dyscy
plinarnej. Przepis ten nie dotyczy postępowania mandato
wego. 

Art. 61. Strój urzędowy prokuratorów biorących udział 

w rozprawach sądowych określa Prokurator Generalny w po
rozumieniuz MihIstrem Sprawiedliwości. 

Art. 62. Przepisów art. 58, 59, 60 ust~ 2 i art. 61 nie sto
suje się do pracowników prokuratorskich wojskowych jed
nostek organizacyjnych Prokuratury. Obowiązki i prawa tych; 

. pracowników okEęślają przepisy o,,--s iużbie ' wojskowej ofice
rów Sił Zbrojnych. 

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna. 

Art. 63. Za przewinienie służbowe i uchybienia godności 
urzędu (przewiBieniadyscypIinar nel. za nadużycie wolności 
słowa okreś.lone w arL 6.0 ust. 1 prokuriltorzy, asesorz,y iofi
cerowie śledczy Pr~uratury oraz aplikand powszechn,ych 
jednostek organizacyjnych Prokuratąry odpowiadają d yscy
plinarnie na zasadach przewidzianych w niniejszej ustawie. 

,Art. 64. Kary dyscyplinarne w powszechnych jednost
,kach organizacyjnych Prokuratury są następujące: 

1) nagana, 
2) surowa nagana, 

3) dyscyplinarne przeniesienie , do' ' innej miejscowości na 
równorzędne stanowisko służbowe, 

4) obniżenie uposażenia , zasadn iczego o jedną grupę, 

5) przeniesienie w tej l'ame] lub innej miejscowości na rHż-
5ze stanowisko służbowe z odpowiednim obniżeniein 
uposai,enia, 

6) wydalenie ze służby prokuratorskiej. 

Art. 65. 1. Nie , mozna wszcząć postępowania dyscypli
narnego po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania 
przez przelożonego dyscyplinarnego wiadomości o' popełnio
nym przewinieniu ani po upływie pięciu lat od popełnienia 
przeWinienia. 

2. Przelo:l.onym dyscyplinarnym w powszechnych jed
nostkach or9anizacyjnych Prokuratury jest Prokurator Gene
ralny w stosunk u do wszystkich pracowRików , p;ok1;lra,tor
skich oraz' prokurator woje.wódzki w stosunku do podległych 
mu pracowników prokuratorskich. ' 

Art. 66. 1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają: 

1) w powszechnych jednostkach organizacyjnychProku
ratury: 

a) w pierwszej instancji - Komisja Dyscyplinarna w 
Prokuraturze Generalnej oraz komisje dyscyplinarne 
w prokuraturach wojewódzkich, 

b) w dru9iej instancji - Odwoławcza Komisja Dyscy
plinarna działająca w Prokuraturze Generalnej, 

2) w wojskowych jednostkach organizacyjnych Prokmatu
ry - Komisja Dyscyplinarna w Naczelnej Prokuraturze , 
Wojskowej. 

2. Przewodniczących ,i członków komisji dyscyplinar
l nych, określonych w ust. 1 pkt 1, powoluje na okres dwóch 
lat ProKurator Generalny po wysłuchanil) opinii kolegium 
Prokuratury Generalnej:! ~ . 

3. 'Przewodniczącego i członków Komisji Dyscyplinarnej 
w Naczelnej Prokuraturze \Voj skowej powołuje na okres 
dwóch lat Minister Obrony Narodowej w porozumieniu 
z Prokuratorem Generalnym. , , J , 

4. Członkowie komisji dyscyplinarnych są w zakresie 
orzekania niezawiśli i podlegają tylko ustawom. 

A rt. 67. 1. Pracownik prokuratorski, przeciwko któremu 
wszczęto postępowanie dyscyplinarne, może być zawieszony 
w czynnościach, jeżeli z uwagi na charakter przewin ienia ko
nieczne jest natychmiastowe odsunięcie go od wykonywania 
obowiązków. 

2. ' Prawo zawieszenia w czynnościach przysługuje: w 
powszechnych jednostkach organizacyjnych Prokuratury -
przełożonYIl! dyscyplinarnym, a w wojskowych jednostkach 
or9a!lizacyjnych Prokuratury - - Naczelnemu Prokllratorowi 
Wojskowemu . 

Art. 68. 1. Zą przewinienia dyscyplinarne mniejszej wa
gi, nie uzasadniające . wszczęcia postępowania dyscyplin~ r
neqo, przełożeni prokuratorzy · wymierzają podLegłym sobie
pracownikom prokuratorskim kary 'porządkowe upomnienia. 

2. Od kary porządkowej upomnienia przysługuje uka
ranemu odwołanie do prokuratora na:drzędnego. 

3. W · wypadkach mniejs'l,ej wagi również kornisja dy
scyplinarna może wymierzyć karę porządkową upomnienia. 
zamiast kary określonej wart. 64 lub 75. 

Art. 69. 1. .Szczegółowe przepisy o zasadach od,powie
dzia]ności .dyscyplinarnej, sppsobie, powoływania i organ!za-
cji komisji dyscyplinarnych, o' rzecznikach dy~ypliriarnych 

oraz o try~ie ,postępowania dvscypJinarneqo OK reśla regula- .... ~ 
min dyscyplinarny pracowników prokuratorskich. 
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2. Regulamin w.ydaje · Rada Państwa dla powszechnych 
jednostek organizacyjnych Prokuratury - na wn iosek Pro
kura tora Ccneralnego, a dla wojskowych jednostek organi
zącyjn ych Prokuratury - na wniosek Ministra Obrony Na
rodowe j przedsta wiony vi porozumieniu z Prokuratorem Ge-

. neralny m. • 

R o z d z i a l 5. 

P-rzepisy szczególne dotyczące prokuratorów wojskowych 
i wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury. 

Art. 70. 1. 'Wojskowe jednostki organizacyjne Prokura
tury wchodzą w skład Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospoli
tej Ludowej. 

2. W zakresie służby wojsk.owej Naczelny Prokurator 
Wojskowy podlega Ministrowi Obrony Narodowej, a inni 
prokuratorzy wojskowi właściwym dowódcom. 

Art. 71. 1. ' Naczelny Prokurator Wojskowy składa Mi
nistrowi 'Obrony Narodowej sprawozdanie z działalności pro
kuratorów wojskowych oraz-informuje go bieżąco o ich pracy . 

2. Minister Obrony Narodowej może określać zadania ' 
prokuratorów wojsk owych w zakres ]e zapobiegania przestęp
czości oraz umacniania dyscypliny i p'orządku wojskowego. 

Art, 72. 1. Zwolnienie prokuratora ze służby vI, wojsko
wych jednostkach ·organizacyjnych Prokuratury może nastą
pić we wszystkich wypadkach, w których stosownie do prze 
pisów' o służbie wojskowej oficerów Sił Zbrojnych może na
stąpić zwolnienie oficera z wojskowej służby zawodowej lub 
okresowej. 

2. Jeż.eli prokurator wojskowy zwolniony ze służby w 
Prokuraturze z przyczyny określone j wart. ;3 ust. 1- pkt 1 
nie zostanie . wyznaczony na inne stanowisko służbowe w Si
łach Zbrojnych, może być zwolniony -z wojskowej służby za
wQdowej lub okresowej z zachowaniem wszelk.ich upraw
nień, przysługujących oficerom zwolnionym ze służby z przy
czyn, które nie powodują pozbawienia tych uprawnień. 

3.
1 

Prokuratora wojskowego nie można zwolnić z \voj
skowej służby zawodowej przed zwolnieniem go ze stanowi
ska prokuratorskiego. 

Art. 73. 1. Prokuratorów, zastępców prokuratorów, wi
ceprokuratorów i podprokuratorów w wojskowych jednost
kach organizacyjnych Prokuratury wyznacza-; przenosi i zwal
nia ze stanowisk służbowych Minister Obrony Narodowej 
na wniosek Naczelnego Prokuratora Wojskowego w trybie 
określonym w przepisach o służbie wojskowej oficerów Sił 
Zbrojnych. 

2. Oficerów śledczych - mianuje, przenosi zwalnia Na-
czelny-Prokurator ,\Vojskowy. 

3. Naczelny Prokurator Wojskowy może powierzyć cza-
- sowe pełnienie funkcji prokuratora wojskowego .lub oficera 

śledczego oficerowi rezerwy zaliczonemu do korpusu osobo
we(lo oficerów sprawiedliwości i odbywającemu ćwiczenia 
wojskowe. 

4. Zasady wyznaczania oficerów i cł)orążych zawodo
wych, podoficerów zawodowych (nadterminowych) oraz pra
cowników cywilnych mi stanowiska nieprokur?torskie w 
wojsk owych jednostkach organizacyjnych - Prokuratury oraz 
kwaliiikacje wymagane do objęcia tych stanowisk okreś lają 
odrębnę przepisy. . 

Art. 74. 1. W Q(iniesieniu do p-rokuratorów wojskowych 
oficerów, śledczych przepis arl. 63 dotycz y tylko tak ich 

przewinień dyscyplinarnych oraz czy nów naruszających ho-

!' 

nor i godność żołnierską, które popełnione zostały podczas 
lub w związku z wykonywaniem funkcji prokuratorskich (ofi-
cera śledczego). . 

2. 'Za inne przewinienia dyscyplinarne oraz czyny naru, 
szające honor i godność żołnierską prokuratorzy wojskowi 
i oficNowie śłedczy odpowiadają na zasadach ogólnych okre
ślonych w _przepisach o pdpowied7ialności dyscypJi.narnej żof
n ierzy, z tym że prawo karania ich za przewinienia dyscypli
narne przysługuje jedynie przełożonym prokuratorom oraz 
Mini~trowi Obrony Narodowej. 

Art. 75. Kary dyscyplinarne w wojsko;Vych jednostkach 
organizacyjnycl} Prokuratury są następujące: 

1) nagana, 

2) surowa rlagana. 

3) ostrzeżenie o niepełnej przydatnoś€i na ' zajmowanym 
stanowisku, 

4) , przeaiesienie na niższe stanowisko, 

5) ostrzeżenie o nie pełnej -przydatności w służbie prokur"a
torskiej (w wykonywaniu funkcji oficera ślejlczego), 

6) wydalenie ze służby prokuratorskiej (pozbawienie funk
cji oficera śledczego). 

Art. 76. 1. Komisja ' dyscyplinarna wymierzająca karę 

wydalenia ze służby prokuratorskiej ('pozbawienia funkcji ' 
oficera 'śledczego) może wystąpić z wnioskiem do Ministra 
Obrony Narodowej o zwolnienie ukaranego z wojskowej 
s)użby zawodowej lub o pozbawienie go stopnia oficerskie- _ 
go. W rozumieniu ustawy o służbie wojskowej o iic erów Sił 
Zbrojnych zW(llnienie takie równoznaczne jest ze zwolnie
niem z powodu ukarania karą dyscyplinarną usunięcia z woj
skowej służby zawodowej, zaś wniosek o pozbawienie stop
nia oficerskiego jest równoznaczny z wnioskiem oficerskie
go sądu honorowego w tym przedmioc ie. 

2. Przewidziane wart. 67 zawieszenie w czynnościach 

służbowych prokuratorów: wojskowych i oficerów śledczych 
pociąga za sobą skutki zawieszenia na podstawie wojskowych 
przepisów dyscyplinarnych. 

Art. 77. Do pracowników prokuratorskich wojskowych 
jednostek organizacyjnych Prokuratury- stosuje się, w spra
wach nie uregulowanych niniejszą ustawą, przepisy o służbie 
wojskowej oficerów Sił Zbrojnych. 

R o z d z i a ł 6. 

- Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. 78. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy' 
, były prokuratorami, oficerami śledczymi, asesorami i apli
kantami prokuratury powszechnej i wojskowej, stają się pra- , 
cownikami prokuratorskimi p~ws7.echnych.i wojsko;;Vych- jea
nostek organizacyjnych Prokuratury w rozumieniu niniejsze.j 
ustawy. 

Art. 79. 1. Osoby, które nie spełniają warunku przewi
dzianeqo wart. 10 ust. 1 pkt 4, a na stanowisko prokuratora 
lub oficera śledczego mianowane zostały przed dnipm wej
ścia w życie ustawy, obowiązane są go dopełnić- w ciągu 

siedmiu lat 'od jej wejścia w życie. 

2. Prokurator GeneraJnymoże w uiasadniQnych wypad~ 
kach udzielić zwolnienia od obowiJzku określonego w ~ ust. 1. 

Art. 80. 1. Prokurator Generalny może w uzas~dnionych 
wypadkach .skrócić' do pó!tora roku -okres aplikacji osobom, 
będ ącym aplikantami Prokuratury w . chwili wejścia w życie...

ustawy. 

-, 
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2. W odniesieniu do aplikantów wojskowych jednostek 
_ organizacyjnych Prokuratury uprawnienie okreś l one w ust. 1 
przysługuje Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu. 

Art. 81. Do pracowników' prokuratorskich powszechnych 
jednostek organizacyjnych- Prokuratury nie .stosuje się prze
pisów dekretu z dnia 14 maja 1946 r. o tymczasowym unorc 

mowaniu stosunku sli.lżbowego fun~cjcnariuszów państwo

wych (Dz. U, Nr 22, poz, 139 z późniejszymi zmianami), 

Art. 82. Przepisy niniejszej. ustawy, w których jest mowa: 
1) o ministrach," stosuje się również do' przewodniczących 

kontisji i komitetów sprawujących funkcje naczelnych 
organów adJ?inistracji państwowej oraz do kierowników 
urzędów centralnych, 

2) o wojewódzkich radach narodowych .- stosuje się rów
nież do rad narodowych miast wyłączonych z woje-
wództw, . 

3) o powiatowych ' radach narodowych - stosuje się rów
nież do rad narodowych miast , stanowiącycq powiaty 
oraz dzielnicowych racl narodowych w miastach wy-łączo
nych z województw. 

Art. 83. W kódeksie postępowania karnego: 

l) wart. 51 skreśla się § 2, 
2) wart. 219 § l skreśla się wyr<i2'y "referendarz śledczy", 
3) w arL 235 § 1 i § 2 dwukrotnie skrE'śla się wyrazy "albo 

na jego zlecenie referendarz śledczy lub asesor ' proku
r~tury", 

4) w. art, 245~ skreśla się § 2, 

5) wart. 354 § 1 skreśla się wyrazy "referendarza śled
czego i asesora prokliratury". 

Art. 84. W prawie o ustroju sądów-powszechnych (Dz, U. 
z 1964 r. Nr 6, poz. 40) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 50: 

a) w lit. e) dodaje się na końcu wyrazy "lub prokura
torską", 

h) w lit. f) dodaje się na końcu wyrazy "lub prokura
torski", 

e) w lit. g) po wyrazach "asesora sądoweffo" dodaje się 
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3) wart. 135 przepisowi ~ 1 nadaje się brzmienie: 
,,§ l. Aplikanta, który ukończył aplikację sądowąhlb 

prokuratorską i złożył egzamin sędziowski lub pro
kuratorski, Minister Sprawiedliwości może miano·
wac asesorerrl sądowym". • 

Art. 85. W ustawie z dnia 19 grudnia 1963 r. o ustroju 
adwokatury (Dz, U. Nr 57, poz. 309) wprowadza się następu~ 

jące zmiany: 
1) wart. 64: 

a) w ust. 1 dodaje się po wyrazach "aplikacji sądowej" 
wyrazy "lub prokuratorskiej", a po wyrazach "egza
minu sędziowskiego" wyra2'y "lub prokuratorskiego", 

h) w ust. 2 dodaje sig po wyrazach "kwalifikacje . sę
dziowskie" wyrazy "lub prokuratorskie", 

2) w ar t. 66: 

a) w ust. 1 dodaje się po wyrazach "aplikacji sądowej" 
wyrazy "lub prokuratorskiej", a po wyrazach "egza
minu sędziowskiego" wyrazy "luo prokuratorskiego'" 

b) w ust. 2 dodaj e się po wyrazach "aplikację sądową" 
wyrazy "lub prokuratorską", a po wyrazach· "egza
min sędziowski" wyrazy ,,'lub prokuratorski". 

Art. 86. Do czasu ' wydania przepisów wykonawczy~b. 

przewidzianych w niniejszej ustawie zachowują moc ,obo
wiązującą dotychczasowe przepisy, j eżeli nie są z nią ' 

sprzeczne. 

Art. 87. Tracą moc: 

1) ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Prokuraturze Rzeczypo- , 
spolitej Polskiej (Dz, U. Nr 38, poz. 346), 

2) dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
z dnia 23 września 1944 r. Prawo o ustroju Sądów Woj~ 
skowych i Prokuratury Wojskowej (Dz. U. N~ 6, poz, \!9 
z póżniejszymi zmianami) w części dotyczącej Prokura
tury Wojskowej z wyjątkiem art. 9 i 10 tego dekretu. 

Art. 88. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca 

od dnia ogłoszenia. 

wyrazy "lub prokuratorskiego" , Przewodniczący Rady Państwa: E. Ochab 

' 2) wart. 51 skreśla się § 2., Sekretarz Rady Państwa: J. Hocodecki 
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, ./ USTAWA 

z dnia 14 kwietnia 1967 r . 

.' o godzinach otwarcia plaeów~ handlu de[allcznego, zakładów gastronomicznych l zakładów usługowych dla ludności 
oraz o rozkładzie qasu pracy pracowników w nich zatrudnionych. 

Art. ' l. 1. Czas otwarcia placówek , handlu detalicznego, 
'zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla lud
nośc i powinien byc ustalony w sposób uwzględniający po
trzeby mieszkańców miast i wsi. ' 

2. Wytyczne w sprawie dni i godzin ' otwierania i zamy
kania placówek handlu detaliczneqo i zakładów gastrono- , 
m icznych wydaje Minister .Hanc!Ju Wewnętrznego w por ozu
m ienili z zainteresowanymi ministrami '(kierownikami urzę
d ów centralnych) i zarządami centralnych organizacji spół
dzie lczych oraz z zarządem głównym związku zawodowego, 
zrzeszającego pracowników . handlu detalicznego i zakładów 
gastronorniczn ych~ 

" 

3; Wytyczne w sprawie dni i godzin ' otwierania i zamy- .' 
kania zakładów u'sługowych wydają w swoim zakresie dzia
łania właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) 
w porozumieniu z Komitetem Drobnej Wytwórczości, zarzą

dami centralnych organizacji spółdzielczych oraz za.rżądami 
głównymi odlJOwiednich zwi~zków zawód?w·ych. 

Art. 2. 1. Godziny otwierania , i zamykania w dni po
.wszednie placówek handlu detalicznego, zakładów gastron'o
micznych i zakładów usługowych, . zaspokajających lok?llne 
potr:reby ludności, określa prezydhym mie jskiej (d zielnicowe j) 
lub gromadzkiej rady narodowej albo rady narodowej osie
dl'3, na podstawie wytycznych, o których mowa , wart. l 


