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69 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 2 marca 1946 r. 

o obowillzku zglas~ani. zachorowań na grypę. ' 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 21 lu- nym i o ich zwalczaniu (Dz. U. R. P. Nr 27 
tego 1935 r. o zapobieganiu chorobom zakaźnym poz. 198) rozciąga się również na przypadki 
i o ich zwalczaniu (Dz. U. R. P. ,Nr 27, poz. 198) zachorowań lub śmierci na rrypę. 
zarządzam, co następuje: § 2 R ' d . • • j h d I . ozporzą zenie ninie sze wc o z 

§ 1. Obowiązek zgłaszania przypadków w życie z dniem CJgłoszenia. 
zachorowań lub śmierci na choroby zakaźne, . . . 
przewidziany wart. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lu- MIDIster Zdrowia: 
tego 1935 r. o zapobieganiu chorobom zakaZ- Franciszek Litwin 

70 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 2 marca 1946 r. 

o rejestrze i statystyce osób skazanych. 

Na, podstawie art. 8 prawa o ustroju są
d6w powszechnych z dnia 6 lutego 1928 r. (Dz. 
U. R. P. z 1932 r. Nr 102, poz. 863) zarządzam, 
co następuje: 

§ 1. Rejestr skazanych zawiera wiadomości 
o prawomocnych wyrokach skazujących (naka
uch karnych) oraz o poszukiwaniach listami 
gończymi. Wyroków uwalniających od kary nie 
uważa się za skazujące w rozumieniu rozporzą
dzenia niniejszeg9. 

Rejestr skazanych prowadzi Ministerstwo 
Sprawiedliwości na podstawie otrzymywanych 
kart karnych i zawiadomień. 

§ 2. Rejestracji podlegają ska unia : 

a) przez sądy powszechne, specjalne sądy 
karne, sądy pracy oraz przez sądy woj
skowe za zbrodnie i występki z wyjąt
kiem skazań za przestępstwa skarbowe; 

b) przez sądy zagraniczne obywateli pol
skich za przestępstwa popełnione z chęci 
zysku, a za inne przestępstwa - w przy
padku wymierzenia kary pozbawienia 
wolności powyżej 3 miesięcy. 

§ 3. W sprawach nieletnich karty karne 
sporządza się tylko w przypadku skazania na 
umieszczenie w zakładzie poprawczym (art. 70 
k. k.) bądź wymierzenia kary na podstawie 
art. 76 k. k. " 

§ 4. Karty karne sporządzają sądy pierw
szej . instancji i przesyłają do rejestru skazanych 
w ciągu 10 dni po uprawomocnieniu się wy
roku skazującego lub po otrzymaniu akt aprawy 
II wyższej instancji. 

§ 5. W przypadku wydania wyroku orze
kającego karę łączną należy umieścić u góry 
karty karnej napis: "Wyrok łączny" I poda6 
u dołu karty numery akt poszczególnych spraw 
oraz nazwy sądów, których wyroki zostały obięte 
wyrokiem orzekającym karę łączną. 

§ 6. Sądy i prokuratury przesyłają ponadto 
do rejestru skazanych następujące zawiadomienia I 

a) o zarządzeniu wykonania zawieszonej 
kary; 

b) o warunkowym zwolnieniu i odwołaniu 
warunkowego zwolnienia I . 

c) o uchyleniu, zmianie luJ> unieważnieniu 
wyroku skazującego; 

d) o zarządzeniu zatarcia skazania bądt 
o usunięciu w drodze łaski lub amnestii 
wpisu o skazaniu; 

e) o rozesłaniu i odwołaniu listów gończych. 

Powyższe zawiadomienia należy przesyłać 
w ciągu 3 dni po uprawomocnieniu się orze- ' 
czenia. 

o § 7. Jeżeli osoba skazana lub poszukiwana 
listami gończymi używa oprócz nazwiska rodo
wego innego nazwiska, należy do karty karnej 
bądź zawiadomienia o rozesłaniu listów goń
czych dołączyć odsyłacz. 

§ 8. W przypadku skazania obywatela ob
cego państwa należy dołączyć do karty karnej 
lub zawiadomienia ich uwierzytelniony odpis. 

§ 9. Sąd żądając zwrotu karty k~rnei po· 
winien zarazem zwr6c1ć potwierdzenie Jej od
bioru. 




