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USTAWA

z dnia 18 grudnia 1982 r.

o szczególnej regulacji prawpej w okresie zawieszenia stanu wojennego.

kroczenia w czasie . . obowiązywania stanu wojennego
(Dz. U. Nr 29, poz. .156), oraz zakresu JOzszerzonej właści
wości sądów wqjskowych, o której mowa w dekrecie
PrzepIsy ogólne.
z dnia 12 grudnia 1981 r. o przekazaniu do właściwości
sądów wojskowych spraw
niektóre przestępstwa oraz
o zmianie ustroju sądów wojskowych i wojskowych jedArt. 1. 1. Zawieszenie stanu wojennego. wprowadzo- liiostekorganizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospo:,
nego ze względu na bezpieczeństwo państwa, powoduje litej Ludowej w czasie obowiązywania stanu wojennego
niestosowanie rygorów przewidzianych w dekrecie z dnia (Dz. U. Nr 29, poi 157), wyłącznie . do spraw o przestęp-
12 grudnia 1981 r. o stanię wojennym (Dz. U. Nr 29• . stwa określone w dalszych przepisach niniejszej ustawy.
poz. 154 i z 1982 r. Nr 3, po~ 18) w zakresie:
. 3. Rada Państwa, na wniosek Rady Ministrów, w citol) środków prewencyjnych .w postaCi intemowania. dze uchwały może ponadto zawieszać stosowanie innych
określonyCh wart. 42-45; wydane w tych sprawach
niż wymien~one w ust. 1 rygorów stanu wojennego ze
decyzje tracą moc z dniem zawieszenia stanu wojen- względu na bezpieczeństwo państwa, określonych w prze. pisach ustawowych dotyczących te'go stanu. Uchwała
. nego,
: ....
Rady Państwa podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw
2) ograniczeń w sferze swob~y poruszania się osób po
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Oł~Z opublikc;>wa6iu
terytorium państwa oraz związanych z tym obowiąz w środkach masowego przekazu. .
ków obywateli, określonych wart. 8-12,
Rozdział

l

o

/

'

3)

4)

obowiązku uzyskiwania szpeg~lnych zezwoleń ąa
organizowanie i przeprowadzanie zgromadzeń, imprez
artystycznych, rozrywkowych i sportowych oraz
. zbiórek publicznych, określonego wart. ,13,

prawa do strajków i akcji protestacyjnych, przepro·
wadzanych zgodnie z 'postanowieniami obowiązujących ustaw, określonego wart. 14,
'
.

5) zawieszenia działalności stowarzyszeń, związków za-

wodowych, zrzeszeń oraz organizacji
i zawodowych. określonego w art. 15.

społecznych

6) zawieszenia działalności samorządu załóg p'rzedsię- '
biorstw państwowych. określonego wart. 16.

..-J} cenzury przesyłek pocztowych l korespondencji tele-;

komunikacyjnej oraz kontroli rozmów telefonicznych,
określonych w art. 18.
8) zakazów doł.:.onywililiia zdjęć fotografianych ifiłmo

wycb oraz 08roów telewizyjnydl. II! także używania
określonychf>dznak l muJilldUIó~, określonych wart. 20
t art. 22,
\
"-

9} szczególnych zilsad funkcjonowania administracji pań
stwowej i gospodarki. narodowej w czasie obowią
z.y wania stanu wojennego I oboWiązków obywateli
z tym związanych, określonych wart. 29--41.
I uwzgl~dnieniem

dalszych postanowień niniejszej ustawy.

2. ZawiesZenie stanu wojennego powoduje również
. ograniczenie zakresu postępowania <loraŻliego, . o którym
mowa w dekreCie z dnia 12 gr,udnła 1981 r. o postępo
:wańiac~siczególnych w. sprawach o prz~pstwa .1 wy-

Rozdział

2'

Przepisy szczególne na okres zawieszenia
stanu wojennego.
Art. 2. 1. Ze względu .na potrzeby obronności pań
stwa oraz potrzeby gospodarki narodowej i ludności pra';
cownicy pełniący służbę W jednostka<;h zmilitaryzowanych, w których w okresie zawieszenia s~anu wojennego
zniesiona została militaryzacja, mogą rozwiązać stosunek
pracy w tym . okresie tylko na mocy porozumienia stro••
Od postanowienia kieHtwnika zakładu prilCyodmawia•
lą.ego rozwiązania stos~ku pracy pra~owDikowi przy·
sługuje odwolanie do organu sprawującego nadzór nad
zakładem pracy.
2. MinistroWie. kierownicy urzędów centralnych oraz
woje"'YodoWle { prezydenci miast stopnia wojewódzkiegu
ustaJają wykaz zakładów pracy,. do których stosuje się
postanowieni.a ust. 1.

3. Rada Ministrów może fO:?:ciągnąć moc obowiązuj4·
ust: t na zakłady pracy produkujące
wyroby objęte programami operacyjnymi oraz na zakłady
pracy realizujące zadani'a nałożoIłe na nie na podstawie
art. 54 ustawy z dnia 25 ' września 1981 r. o przedsiębior
stwach państwowych (Dz. U; Nr 24~ poz; 122).
cą postanowień

4., . Niepodjęcia

rownik .

zakładu

pracy przez pracownika, któremu ki ePlacy. o którym mowa. w ust. 1~3,

J'"

-.
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~mówił rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia str,:m, pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa
pracy I niniejszej ustawy wiążą z porzuceniem pracy
przeZ pracownika.
.

\

,.

2. Rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy w
trybie, o którym mowa w ust. 1, pociąga za sobą skutki,.
jakie przepisy prawa pracy i niniejszej ustawy wiążą
I: porzuceniempx:acy przez pracownika.

porządzenia,

3. Uspołeczniony -z:akład pracy możenav,iązać stosunek pracy z osobą zamierzającą podjąć pracę w tym zakładzie tylko po upr:zednim przedstawieniu przez. nią
.Świadectwa ' pracy zakładp. w ktÓrYm była ostatnio zatrudniona.
'

państwowego.

podejmujących

za-

5. ' Kierownik uspołecznionego -zakładu pracy lub inna'
osoba działająca w imieniu tego zakładu. która narusza
. przepisy ust. l lub 3. podlega karze grzywny od 10,000
do 20.QOO złotych. Orzekanie w tych sprawach następUje
, w trybie/ przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
.
Art. 5. 1. Uczestniczenie 'w okresie zawieszenia stanu
strajku. akcji protestacyjnej lub zgromadzeniu. przeprowadzonych wbrew postaąowieniom obowią
zujących przepisów , prawa. zakłócaIlie, ładu i '. por7iąoku
w zakladzie pracy stanowi cięzkie naruszenie przezpracownika podstawowy~ obowiązków pracownlczycl1,uźa- '
sadniające . rozwiązaniest.osunku pracy przez zakład pracy
bezwypowiedze~ia . z winy pracoWnika. niezaJeznie od
pOdstawy prawnej nawiąż'ania stosunku pracy: Dopuszczewojł:mnego

' .1..

się

wyższejwiązków

2. Uprawnienia do rozwiązania ' stosunkupracy z praArt. 3. ,t. 'VI rarle szczególnych potrzeb gospodarcownikiem.
w wypadkach określonych w ust. 1, przyczych i społecznych -zakładU' pracy. w kt.órym w okresie
zawieszenia' stanu wojennego zniesiona została mBitary- sługują kierownikowi zak,ładupracy zatrudniającego pracownika. a gdy rozwiązanie takie w myśl obowiązujących
zac ja. a także 7.akładu pracy produkującego wyro!)y . obJę
przepisów należy do innego organu, uprawnienie to przyte programami operacyjnymi oraz Iealizującego zadania
sługuje temu orgańowi. Skreślenie z listy studentów '
nałożone na podstawie art. 54 ustawy wymienionej w
art. 2 ust. 3 - pracownicy takiego zakładu mogą być . należy do uprawnień rektora szkoły wyższej.
zobowiązani przez kierownika zakładu pracy do wykony3. Rozwiązanie ' stosunku ~rac;y lub skreślenie z listy
wania pracy w wymiarze , nie pI:zekraczającym 46 godzin
tygodniowo i 8 godzin dziennie; chyba że ,szczególne prze- studentów w myśl przepisu ust. . 2 następuje po przepropisy prawa -pracy przewidują większy wymiar czasu pracy. wadzeniu postępowania wYjaśniają~ego. W sprawach tych
\ nie mająiastosowania przepisy szczególne dotyczące trybu '
rozwiązywania stosunku pracy oraz skreślania z listy
2. Praca wykonyWana w myśl ust. 1 ponad normy
czasu pracy ustalone zgodnie z powszechnię obowiązują studentów, w tym także przepisy dotyczące postępowania
dyscyplinarnego.
'
cymi ,lub szczególnymi przepisami prawa pracy stanowi
pracę w godzinach naclliczbowych. Priepis niniejszy nie
narusza szczególnych zasad wynagradzania za pracę w
Art. 6. t. Minister Pracy. Płac i Spraw Socjalnych,
dni wolne od pracy.
.
w drodze rozporządzenia. określa szczegółowe zasady
i iryb postępowania w sprawach, o . których mowa w
Art. 4. 1. - Pracownikowi usp~łecznionego zakładupra arl 2-5, oraz zasady pośrednictwa pracy w stosunku do
cy. z którym zakła(l pracy rozwiązał stosunek pracy bez
osób, które porzuciły pracę lub z którymi został rozwią
wypowiedzelliaz ' winy pracownika / albo który porzucił
zany stosunej.<: pracy z winy pracownika. a także zasady
pracę w okrasie zawieszenia st~nu w-ojennego. przyznaje
porównywalności wynagrodzeń, .0 których mowa wart. 4
się w nowym' zakładzie pracy najniższą stawkę wyna:
ust. 1.
grodzenia .' -zasadniczego, wyniltającą z osobistego- zaszeregowania na zajmowanym stanowisku. z tym że łączne
2. UprawnienIa, o których mowa w ust. 1, w ' sto- ,
wynagrodzenie 'w warunkach porównywalnych nie może sunku do pracownik6wszkół wyższych przysługują' Mibyć wyższe od ostatnio otrzYmywanego: awansowanie /do
nistrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. który )
wyższej gpipy wynagrodzenia zasadniczego może nastąpić
działa w tych sprawach w poroZUDiieniu z ministrami'
nie wcześniej niż po przepracowaniu co najmniej jednego i kierownikami urzędówcentralnycb nadzorującymi szkołi
roku.
wyższe.

4. Pr.zepis ust. 3 nie dotyczy osób
trudnienie po raz pierwszy.

'; .

tych czynów na terenie bądt poza terenem szkoły
przez studenta stanowi powaŻDenaruszenie obostudenta, uzasadniające skreślenie z listy studtmŁów.
.
nie

w

3. Ministeł" Ńauki, Szkolnictwa Wyżs~ego Technikl
w porozumieniu z IJlinistrami i kierownikami urzędów
centralnych

nadzorującymi szkoły wyższe,

,w drodze rozzasady i tryb postępo~
wania w sprawach naruszania przez studentów szkół wyższych przepisu art. 5 ust. t.
'
Art. 7.

określa szczegółowe

ł.

Organy

_samorządu załogi przedsiębiorstwa

określone

w przepisach ustawy z dnia ,
25 września 1981 f. o samofządzfe załogi przedsiębiorttwa
państwowego (Dz. U. Nr 24. poz. 123) i .w ybrane na jej
podstawie. podejmują działalność na podstawie decyzji
organu założycielskiego. wydanej w terminie nie dłuższym
niż 3 miesiące od dnia zawieszenia stanu wojennego.
2. "wV okresie zawieszellla st omu wojennego w p'rzeddo których md ją zastosowanie 'przepisy
art. 2 liSt. I i 2. dyrektorow plzedsi~: l~orstw powołują oraz
oct'wołuią organy założycielskie; w przMslębiorstwach tyCh
zawIesza się także stosowanie przepisów art. 34 - i 37 ustawyz dnia '25 września 1981 r. o przedsię:biorstwJch panstwowych (Dz U, Nr 24, poz, 122) w Części dotyczącej
zgłaszania przez radę pracowniczą - sprzeciwu ' w sprawie
pOWolY\\'0nia oraz odwoływania dyrektora przedsiębiorstw'a.'
\
siębiorstwach.

,3. - Jeżeli dział a lność olg a nó",samorządu
siębiorstwuparlstw,owego n.arusza porządek

za logi przed.
prawny lub ,
pods tawowe i;teresy społeczne. organ założycielski zawie-

,

,
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Iza działalność organów samorządu zał og i przedsięhiorstwa
pailltwowego na czas określony, nie dłuzszy jednak niż
I mieaięcy. W czasie zawieszenia działalności organów
lamoTządu załoQl ich kompetencje wykonuje dyrektor
przedsiębiorstwa panstwowego. Wznowienie działalności
organów samorządu załogi może nastąpić przed upływem
terminu zawieszenia, po przeprowadzeniu nowych wyborów do tych organów.

l) przeciwko podstawowym interesom politycznym panstwa określone wart. 122, -128 § 1 i art. 129 Kodeksu
karnego w zakresie. w jakim sprawy te przed dniem
wprowadzenia stanu wojennego . należały do właści
woś ci sądów po wszechnych, oraz wart. 123, 126. 127
I 130-133 Kodeksu karnego, jak rówriież wart. 1
i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1950r. o obronie pokoju
(Dz. U. Nr 58, poz. 521),

4. \"'1 okresie zawieszenia stanu wojennego wniesiony
przez OIgan samorządu załogi oraz przez dyrektora przedliębivI stwa państwowego sprzeciw w stosunku do decyzji
podjętych wobec przedsiębiorstwa przez organ sprawujący nadzór, o którym mowa wart. 57 ustawy wymienionej w ust. 2. nie wstrzymuje wykonania takiej decyzji.

2) przeciwko bezpieczenstwu powszechnemu
wart. 143 Kodeksu karnego,

Art. 8. Stowarzyszenia, zrzeszenia oraz organizacje
i zawodowe. których działalność w dniu zawieszenia stanu wojennego była zawieszona. wznawiają
Iwoją dzi a łalność w terminie określonym przez organ,
który dokonał zawieszenia, nie dłuższym jednak niż
6 miesięcy od dnia zawieszenia tego stanu.
społeczne

Art. 9. I. Na okres zawieszenia stanu _ wojennego
utf] yllluje 'się obowiązujące w dniu zawieszenia tego
Itflnu ograniczenia w swobodzie dysponowania środkami
dewizowymi zgromadzonymi na rachunkach walutowych
/ osób fizycznych - krajowców dewizowych.
2. Minister Finansów. w drodze rozporządzenia,
łagodzić ograniczenia, o których, mowa w ust. 1.

mo że

Art. 10. W okresie zawieszenia stanu wojennego poprzed sądami powszechnymi i wojskowymi. ó których mowa w przepisach rozdziału I de~
hetu z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w . sprawach O przestępstwa i wykroczenia w 'czasie
obo wią zyw an ia stanu w.ojennego (Dz. U. Nr 2!), poz. 156),
p odle gają wyłącznie sprawy o przestępstwa:
Itępowaniu d9raźnemu

1) przec iwko podstawowym interesom gos pod arczym
.paóslwa określone wart. 127, 134 oraz 135 § 1 i 2
Kodeksu karnego, a takze pop e łnione w warunkach
wymienionych wart. 83 § 2 przestępstwa , określone
wart. 74 § 2, art. 75 § 2 i art. 76 § 2 ustawy karnej
skarbowej z dnia 26 października 1971 ' r. (Dz. U.
Nr 28, poz. 260, z 1975 r. Nr 16, poz. 91. i Nr 45,
poz. 234 oraz z 1976 r. Nr 19, poz. 122),
2)

przeciwko/ życiu i idrowiuokreślone wart. 148 § l,
art. 158 § 3 oraz art. 159 Kodeksu karnego,

3) przeciwko porządkowi publicznemu
286 Kodeksu karnego,

określone

określone

wart.

4) przeciwko wymiarowi sprawieą!iwości określone w
art. 254 § 1 w związku z art. 122, 123, 124 § ) i 2
Olaz art. 126-128 § 1 Kódeksu karnego,
5) przeciwko życiu i mieniu określone wa rt. 148
i 209-211 Kodeksu karnego, jeżeli sprawca posłu
giwał się bronią palną lub materiałem wybuchowym
albo działał wspólnie z. osobą, która posługiwała się
taką bronią lub takim mąteriałem,
6) przeciwko powszechnemu obowiązkowi obrony panstwa określone w art. 221--:-223, 226 i 227 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U.
z 19'}9 r. Nr 18, poz. lIn.
2. \V okresie zawieszenia stanu wojennego rozszerzonej właściwości sądów woj~kowych, o której mowa .
w ust. 1. ,na zasadach określonych wart. 234 w związku
z a!t. 237 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi,ązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
(Dz. U. z 1979 r. Nr 18, poz. 111) podlegają również spra'wy O przestępstwa, określone w części wojskowej Kogeksu karnego, popełnione przez OSoby pełniące służbę
w obronie cywilnej iub w jedno~tce zmiHtaryzowane].
a jeżeli jednostka zmilitaryzowana została pod 'porządko
wana dowódcy wojs'kow e mu ~ takż e spr awy o inne
przest<,ps twa popełnioHe przez te osoby, jak również
sprawy o przestępstwa niezgłoszenia się do s ł użby w
obronie cywilnej lub w jednostce zmilitaryzowanej, p o peł • .
ni one przez osoby powolane do tej służby.

Ro zdz iał

Zmiany w

3

przepi~ach obowiązujących.

a) przeciwko mieniu określone wart. 201, 202. 208-211,
212 § 2 oraz art. 215 § 2 Kodeksu karnego •

.c) przeciwko dzialalności gospodarczej określone w
art. 220. 221 § 4 oraz art. 223 § 3 Kodeksu karnego.

Art. 11. 1. W okresie zawieszenia stanu wojennego
rozszerźonej właściwości sądów wojskowych, o której
blowa w przepisach rozdziału I d ekretu z dnia 12 grudnia
1981 r. o przekazaniu do właściwości sądów wojsko:-vych
.praw o niektóre przestępstwa oraz o zmianie ustroju
.4dów wojskowych i wojskowych jednostek organizacyjDych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w
c:zasleobowiązywania stanu wojennego (Dz. U. Nr 29,
poz. 157), podlegają wyłącznie sprawy o przestępstwa:

Art. 12. \V Kodeksi~ karnym ' wprowadza sip, następuj ące zmiany:
1) -art. 243 otrzymuje 'brzmieni e :
I

spldwca przc:s tp'pstwa określoneyo \V art. 239 § I zawiadomił organ ·
, p o wołany do scigania
fakcie .przestępstwa i okolicznościach jego· popełnienia , zan~m organ tęn o nich się
dowiedział, sąd stosuje nadzwyczajne
złagodzenie kary, a nawet może ods.ląpit od jej wymierzenia .

"Art. 243. § L

J eże li

°

•
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f 2.

Jeżeli sprawca przestępstwa określo

§ 2.

nego wart. 241 § l lub 2 w związku
z art: 239 § 2 zawiadomił organ powołany do ścigania o fakcie przestępstwa i · okolicznościach jego popełnienia. zanim organ ten o nich się
dowiedział. lub najpóźniej przy pierwszym przesłuchaniu w to~u postępo
wania karnego . ujawnił prawdę. sąd
stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary. 'a nawetmoze odstąpić od jej
wymierzenia.

f 3.

nadżwyczajne

godzenie kary. ' a nawet
jej wymierzenia.
ł;4.

f 5.

ne oraz ' instytucje transportowe są oboudostępnić sądowi lub prokuratorowi na ich żądanie korespondencję.
przesyłki oraz zapisy tre.śoi rozmów telefonicznych. o których mowa w § 1. Tylko
sąd lub prokurator mają prawo je otwierać lub zarządzić odtworzenie. Z otwarcia korespondencji lub przesyłki o raz od- '
tworzenia zapisu treści rozmowy telefonicznej i zniszczenia tego zapisu sporzą
dza, się protokół.
wiązane

sprawca przestępstwa określo
nego wart. 239 § 2 i 3 lub art. 240
zawiadomił organ powołany do ściga
nia o fakcie przestępstwa i okoliczno~iach
jego popełnienia. - zanim
organ ten o nich się dowiedział. sąd
zastosować

odstąpić

§ 4. Przedmioty ' pozbawione znaczenia dla
postępowania karnego należy niezwłocz
nie zwrócić właściwym urzędom łub instytucjom wymienionym w §3, a utrwalone
zapisy treści ro.z mów telefonicznych

zła

od

zniszczyć.

Jeżeli .

sprawca przestępstwa określo
nego wart. 241 § l lub ' 2 w związku
z art. 239 § l oraz wart. 241 § 3 i 4
zawiadomił organ powołany do ści
gania o fakcie przestępstwa i okolicznościach jego popełnienia, zanim
9! gan ten o nich się dowiedział. lub
najpóźniej przy pierwszym ·przesłu
chaniU' w toku postępowania karnego
ujawnił prawdę, sąd mOŻe zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
Przepi~y

§ 1-4 stosuje

się

oskarżonemu
postanowienia.
o którym mowa w § 1, może ' być odroczone ną czas oznaczony. niezbędny z'e
względu na dobro sprawy.

§ 3. Urzędy pocztowe. telekomunikacyjne. cel-

Jeżeli

może

Ogłoszenie

§ 5. Minister Sprawiedliwości. w

porozumieniu z Prokuratorem Generalnym Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, określi w drodze rozporządzenia sposób dokonywania.
zabezpieczania, przechowywania. odtwarzania oraz niszczenia zapisów treści rozmów telefonicznych." . \ ~
/

Rozdział

odpowied-

4

ńio do podżegacza i pomocnika do
przestępstw określonych wart. 239.",

Przepisy

przejściowe

I

końcowe.

'

2) w lfrt. 273 § 2 otrzymuje brzmienie :

.. §, 2. Kto w"ce lu rozpowszechnienia sporząd~a. gromadzi. p; zechowuje, przewozi, przenosi lub przesyła pismo. d rUk, nagranie, filIil lub inny przedmiotzawierający
treść '
określoną
wart.
270-272.
J

podlega karze pozbawienia
6 mie~ięcy do lat 5.";
3) po art. 282 dodaje

się

wolności

od ·

art. . 282a w brzmieniu:

"Art. 282a. Kto podejmuje działanie w celu wywoła
nia niepokoju publicznego lub rozruchów.
podlega karze pozbawienia wolnosci
do lat 3."
Art. 13; W Kodeksie
otrzymu je brzmienie :

postępowani:'!

karnego art. 198

"Art. 198. § 1. Po wszczęciu postępowani a sąd lub prokurator mogą wydać postanowienie o
udostępnieniu
korespondencji. przesyłek
albo o utrwaleniu treści rozmów telefonicznych mającychzna uz enie dla toczą/'
,, ' cego się ' postępowania., 'Na postanowienie
. w tej kwestii przysługuje zażalenię.

.

"

Art. 14. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporząd zeni a.
w oklesie zawieszenia stanu wojennegu wprowadzić
szczególną odpowiedzialność porządkową w stosunku do
osób zajmujących kiero'wllicze stanowiska w administracji
państwowej. innych państwowych .jednostkach organizacyjnych I jednostkach gospodarki uspołecznionej. a także
w szkolnictwie państwowym oraz placówkach naukowych
i badawczych - które dopuściły się rażącego naru,s zenia
porządku prawnego lub obowiązk6w służbowych. powodujących poważne szkody społeczne.
może

2. Przepis ust. 1 stosuje się odppwiednio do osób,które naruszają porządek prawń y lub obowiązki służbo
we powodqjąc poważne szkody społeczne, wchodzą cyell
w skład organów kolegialnych. uprawnidnych do podejmowania decyzji. w · zakreśie administracji państwowej
gospodarki narodowej.
3. Osobę, p rzeciwko której toczy się post ę pow a nie
w sprawach, o których mowa w _ust. I. zawiesza się w peł
nieniu obowiązków służbowych lub w pełnieniu funk<;jl
na czas ' trwania tego postępowania. ' na podstawie OrZe"
czenia komisji specjalnego postępowanIa - porządkowego.I

4. W · sprawach szczególnej
kowej orzekają: '
.

odpowiedzialności po rzą d-

DZiennik Ustaw Nr 41
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I) , wpierws.zej ,instancji -- komisje ,specjalnego postą

pfrwania porzQdkowego,
2) w drugiej instancji -

Centra'lna,Komisja Specjalnego

5~

'W

dzialnosci
kary:
. l)

postępowaniu
porządkowej

z tytułu szczególnej DdpDwiemogi,l_ być orzekane następujące

3) zwDlnieniez zajmowanego stanowiska lub odwołanie

zeskladu organu kolegialnego.
6. Od

orzeczeń

wydanych w pierwszej instancji w
szcz.ególnej odpDwiedzialnDści porządkDwej .przysługuje,w terminie '} .dni, Ddwołanie do
Centralnej KDIn!sji SpecjalnegO' Postępowania PDrządkD
wego, której orzeczenia są ostateczne.
postępDwaniu

z

tytułu

7. PrawDmocne orzeczenIa wydane w

z

PDstępDwaniu

tttułu szczególnej DdpDwiedzialnDśCi pDrządkDWej pDd-

legają

które przestały 
prO'wadzi się w dalszym . ciągu w trybie postępowania zwyczajnego przed
,ol'ganem dotychczas właściwym; czynności prDceśowe .dokonane przed tym dniem. są skuteczne, jezeli dokonano
ich .z zachowaniem przepisbw~ doty<:hczasDwych.
sprą:wy

o

przestępstwa,

postępowaniu doraźnemu,

podlega<::

2. Przepis ust. , 1 stosuje się odpO'wiednio do spraw
nie zakOi1<:7.0Ilych do dnia zniesienia stanu . wojennego. '

ostrzeienie,

2) przeniesienie naniż~stanDwi5lk(j)ł
f

214

Art. J6. t. Nie llakonczotle do dni. zawieszenia staDlI w~;.enneg(ll

Postępowania 'Porządkowego.

ł

z mDc'y prawa

niezwłO'cznemu

wykO'naniu przez-

Art. 17. t. Sprawy o przestępstwa, które z dniem
zawieszenia stanu wojennego przestały pDdlegać rDzszerzonej właściwości sądów W.ojSkDWych. · toczą się do czasu
uprawomDcnienia się wYfO'kuprzed Drganem dDtychczas
właściwym.

/
2. 'Jednakzewlaściwy sąd wojskowy, z własnej inicjatywy albO' na wniDsek DSkarżonegD lub prokuratDra

wDjskowegO', mO'ze przekazać sprawę dO' właściwDści sądu
powszechnegO'. jezeIi dDbro wymiaru sprawiedliwDści nie
'stoi temu na przeszkDdzie. W takim wypadku PDStępO
wanie przed sądem danej instancji prowadzi się od pO'czątku.

właściwe ~rgany,

3. Przepis ust, 2 stDsuje się odpowiedniO' w pDStę
8. Rada Ministrów, w drodze r~.orządzenia, określa , PDWill1iu przygot~wawczym. kt~re prowadzi się w dalszym
organizację, zasady, skład i .tryb pDwoływania komisji . ciągu na zasadach Dgólnych.
specjalnegO' postępDwama pDrządkowego Draz rzeczników
działa jących .w tym pDstępowaniu.d ,także - zasady i tryb
4. Pr'z:episy art. 25 § 3 . i art. 29 KDdeksu postępDwa~
postępO'wania przed komisjami oraz wykO'nywania ich
oia karnego stDsuje się odpDwiedniD.
I

Drzeczeń.

ArL ,18. Zawieszenie 's tanu ,wojennegO' nie narusza
Art. 15. 1. Nie wykDnane w całDści lub w części do przepisów d Dtyczących stanu wojennego, źawartych w
dnia 'Zniesienia stanu wDjennegD kary za przestępstwa , ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym Dboi wykroczenia,prawDmocnie wymierzDne na podstawie
wiązku obr~>ny Polskiej RzecZYPDspoHtej Lt,Idowej (Dz. U.
przepisów art. 46-52 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r.
z 1979 T. Nr rs. poz. 111).
...
o stdnie' wDjennym (Dz. U. Nr 29, pDZ. 154 i z 1982 r.
Nr 3, pDZ. 18) aTbo orzec;zone 'VI trybie pDstępowań
., Art. 19. Decyzje oraz inne indywidualne rozstrzygnię
szczególnych. wprDwadzDnych na czas ObDwiązywania
cia prawne. wydane na pDdstawie przepisówobDWiązują
stanu wojeqnego mocą innych przepisów ustawowych docych w czasie stanu wOJennegO': zachowują mO'c prawną
tyczących stanu w0jellnego, podlegająwyk9naniu. Da zasadach ogólnych.
2. W sprawach .o pr.zestępstwa łwy:kroczeniaokre
w ar.t. 46-:52 dekretu, ~ 'k tórym mDwa w ust. ł,
wszczętych i nie zakończonych .p rawomocnym orzeczeniem
kończącym postę. powanie do dnia ·zniesieni·astanu wojennego stosuje się nad 'al te przepisy, ~kary wymierzone
na ich podstawie podlega}ą wykonaniu.

Art. 20. Ustawa wchodzi

ś'lone

wżycie

Przewodniczący

Rady

Sekretarz Rady

Państwa:

z dniem

-Państwa:

ogłoszenia.

H.
E. Duda

JabłońskI

274.

/
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 15 listDpad.a 1'982 r.
w sprawie ulg w pódatku dochodowym z

tytUłu

przeznaczenia rysku na cele rozwojowe oraz na Inne cele
' uzasadnione społecznie.

Na pDdstawie art. 47 ust.
ustawY' z dnia 26 lutego
opodątk6waniu jednDstek gDspodarki uspDłecz
n.iDńej(Dz. U. Nr 1, pDZ. 55) zarządza się, co następuje:
1982r. o.

§

1.

L

łecznym

Przedsiębiorstwom

państwowym,

spółdziel

oraz organizacjDm pDlitycznym, .spD~
i za WO? owym, określonym wart. 1 ustawy :lO

niom i ich

związkom

-\

