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~. Ol'ganelTI G lównego Urzędu Statystycznego w 

sprawach Spisu jest Generalny Komisarz Spisowy, po
wołany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek 
Przewodniczącego Palistwowej Komisji Planowania 
GcsDodarczego . 

. § 7. Organizację Spisu określi instrukcja General
nego Komisarza Spisowego, wydana za zgodą Prezesa 
R ady Ivlinistrów. 

§ 8. 1. Na statkach morskich, znajdujących się 

poza obszarem m orza przybrzeżnego przeprowadzają 

Spis , kapitanowie statków. 
2. Szczegółowe przepisy w sprawie przeprowa

dzenia Spisu, o k tórym mowa w ust. 1, oraz w sprav"ie 
współdziałania władz spisov .. -ych z władzami admini
stracji morskiej określi zarządzenie Przewodniczącego 

Państwowej Komisji P lanovlania Gospodarczego, wy
dane w porozumieniU z Ministrem Żeglugi. 

§ 9. 1. W obiektach i b udynkach pozostających 

pod zarządem władz \vojsko'.'iych oraz władz i organó"v 
bezpieczeństwa publi~znego, jak ró wnież w zakładach 
w ydzielonych pozostających pod nadz-orem tych władz 
i organów, przeprovvadz::lją Spis komisarze spisowi, 
wyznaćz€ni przez pow olane do tego władze wojskowe 
o raz władze i organy bezpieczeilstwa publicznego 
ró\vnież co do osób cywilnych zamieszkałych i czasowo 
obecnych w tych obiektach i budynkach. 

2. Szczegółowe przepisy w sprawie przeprowadze
nia Spisu, o którym mowa w ust. 1, oraz w sprawie 
współdziałania wbdz sp isowych z władzami wojsko
w ymi oraz z władzami i organam i bezpieczeństwa pub
licznego określą za rządzenia Przewodniczącego P al',
st wowej Komisji Planowania Gospodarczego, wydane 
w porozumieniu z 1\.1inistr em Obrony Narodowej i Mi
n istrem Bezpieczeństwa Publicznego. 

§ 10. W razie stwierdzenia wadliwości przeprowa
dzenia Spisu w poszczególnych obwodach spisowych, 
Generalny Komisarz Spisowy może zarządzić przepro
wadzenie w nich dodatkowego Spisu. Termin tego Spisu 
powinien być podany do wiadomości ludności , za
mieszkałej w obwodach objętych dodatkowym Spisem. 

§ 11. 1. Koszty druku i wysyłki formularzy spi
sowych oraz inne koszty Spisu z wyjątkami, określo
nymi w ust. 2 i 3, są pokrywane z budżetu Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

2. Rady narodowe ponoszą z własnych budżetów 
wydatki na wynagrodzenie personelu administracyjnego, 
zatrudnionego przez nie przy Spisie, oraz wydatki biu
rowe. 

3. Miejskie i gminne rady narodowe ponoszą rów
mez z własnych budżetów koszty d-ostarczenia komisa
rzom spisowym lokalu, światła, opału, materiałów pi
śmiemiych, podwód i ewentualnej asystencji urzędowej. 

4. Instrukcja Generalnego Komisarza Spisowego, 
wydana za zgodą Prezesa Rady Ministrów, określi 
szczegółowo podział wydatków spisowych na wydatki 
pokrywane z budżetu Głównego Urzędu Statystycznego 
i budżetów rad narodowych oraz sposób pokrywania 
tych wydatków. 

§ 12. Rada Ministrów określi w drodze uchwały 
plan opracowania wyników Spisu przez Główny Urząd 
Statystyczny. 

§ 13. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prze... 
wodniczącemu Pallstwowej Komisji Planowania Gos
podarczego w porozumieniu z właściwymi ministrami. 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 26 lipca 1950 r. 
w sprawie wykonania ustawy o zniesieniu sankcji oraz ograniczeń w stosunku do obywateli, którzy zgłosili 

swą przynależność do narodowości niemieckiej. 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. 
"zniesieniu sankcji oraz ograniczeń w stosunku do 
obywateli, którzy zgłosili swą przynależność do naro
dowości niemieckiej (Dz. U . R. P. Nr 29, poz. 270) za-
rządza się, co następuje : . 

§ 1. Ilekroć w niniejszym rozporz ądzen iu jest mo
wa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 20 
l ipca 1950 r. o zniesieaiu sankcji oraz ogranicz€ll w sto
sunku do obywateli, którzy zgłosili s'.vą przynależnoś(; 

-do narodowosCl niemieckiej (Dz. U. R. P . Nr 29, 
p oz. 270). 

§ 2. Przepisy u staw y wykonuje \'lładza, przed 
którą toczy si ę postępowanie lub która zarządza wyko
nanie orzeczenia. 

§ 3. Na postanowienia i zarządzenia władzy, okre
ślonej w § 2, służy zażalenie do władzy bezpośrednio 

wyższej w toku instan cji. 
§ 4. Umorzenie postępowania karnego będzie uchy

lone, jeżeli osoba, p rzeciwko której postępowanie to
czyło się, oświadczy w zawitym t erminie siedmiodnio
wym od zaWiadomienia o umorzeniu, iż żąda przepro
wadzenia postępowania . 

§ 5. 1. Jeżeli karę za przestępstwo z art. 1 de
kretu z dnia 28 czenl'ca 1946 r. o odpowiedzialności 

k arnej za odstępstwo od narodowości w czasie w ojny 
1939-1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 237) orzeczono 
łącznie z karą za inne przestępstwa - sąd zastosuje 
przepis art. l ust. 2 ustawy do kary za odstępstwo 

od narodowości, a odnośnie kar za pozosta łe przestęp

stwa - wymierzy karę według ogólnych zasad o karze 
łącznej. 

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przy-o 
padku, gdy jedna z kar została orzeczona za przestęp .. 
stwa, przewidziane w dekrecie z dn ia 31 sierpnia 1944 r. 
o wymiarze kary dla faszysto\'isko-hitlerowskich zbrod
niarzy winnych zabójstw i znęcania się n ad ludnokią 
cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego 
(Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 69, poz. 377 w raz z później
szymi zmianami). 

§ 6. 1. Orzeczenia o przepadku majątku, zapadłe do 
dnia wejścia ustaw y w życie, pozostają w mocy. 

2. Zwolnienie majątku spod zajęcia, dozoru lub 
zarządu może nastąpić tylko pod warunkiem, że mają

tek znajdował się w dniu wejścia ustawy w życi e jesz
cze w posiadaniu właściciela. 

§ 7. 1. K~zty umorzonego postępowania ponosi 
Skarb Państwa. 

2. W przypadkach d arowania k ar pozbawienia 
wolności i utraty praw publicznych i obywatelskich 
praw honorowych umarza si ę nieściągnięte koszty po
stępowania. 

§ 8. Wykonanie rozporządzenia porucza się Pre
zesowi Rady Ministrów oraz ,vszystldm ministrom. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J . Cyrankifwicz 


