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kowicie lub częściowo okres tymczasowegoareszto
wania.", 

11) art. 11 i 12 uchyla się, 

12) art. 13 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 13. Wykonanie orzeczeI'l Komisji Specjal
nej i delegatur KO~1jsj'i Specjalnej zarządza pro·. 
kuratOl'.", 

13) art. 14 otrzymuje brzmienie : 
"Art. 14. (1) Orzeczenia Komisji Specjalnej lub 
delegatur Komisji Specjalnej są ostateczne; od orze
czeń tych nie służy środek prawny. 
(2) Komisja Specjalna może w trybie nadzoru Zli1ic, 

nić orzeczenie wydane przez delegaturę Komisji Spe
cjalnej oraz zastrzec do swego wyłącznego rozpoznania 
niektóre rodzaje spraw lub orzekanie o umiesL;czeniu 
sprawcy w obozie pracy. 

(3) Na wniosek Generalnego Prokuratol'a Rzeczy
pospolitej Komisja Specjalna w r ozszerzonym składzie, 

wyznaczonym przez PrzevJGdniczącegQ Komisji Specjal
nej, może w trybie nadzor u zmienić orzeczenie Komisji 
Specjalnej, wydane na podstawie art. 6 ust. 2. 

(4) Generalny Prokurator Rzeczypospolitej może 

zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego 
o wykonaniu kary zarządzić przedterminowe zwolnje
nie osoby osadzonej w obozie pracy, udzielić p;;:zerwy 
VI odbywaniu kary lub też w porozumieniu z Przev'iod
niczącym Komisji Specjalnej odroczyć jej wykol1an~e. 

Przedterminowe zwolnienie może nastąpić po odbyciu 

przez osobę osadzoną w obozie pracy co najmniej jed
nej trzeciej części orzeczonego okresu.", 
14) wart. 9 oznaczonym jako art. 141 : 

w ust. (1) wyrazy: "Krajowej Rady Narodowej" za
stępuje się wyrazami: "Rada Państwa", 

w ust. (2) skreśla ~ część zdania od wyrazów: 
"stosunek służbowy" do wyrazu "samorządowej", 
a wyrazy: "Prezydium Krajowej Rady Narol10\7ej" za
stępuje się wyrazami: "Rada P<lństwa", 

ust. (3) uchyla się. 

Art. 2. Upoważnia się Prezesa Rp-dy Ministrów do 
ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu o UhVOl'Z2niu i za
kresie działania Komisji Specjalnej do Vlalki z Naduży
ciami i Szkodnictwem GOSpOdiu'czym z uwzględnieniem. 
zmian, wynikających z przepisów, ogłoszonych przed 
dniem wydania jednolitego tekstu i zachowaniem ciąg
łej numeracji artykułów i ustępów. 

Art. 3. Wykonanie ustawy porucza si~ Radzie 
Państwa, Prezesowi Rady lHinistrów oraz Ministrom 
Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie mie~ 

siąca od dnia jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bjewt 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Sprawiedliwości: 'Iv z. T. Rek. 

Minister Bezpieczeustwa Publicznego: St. Radliicwicz 
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z dnia 12 lipca 1950 r. 

w sprawie przystąpienia Izraela do lKonwencji piu'ysk iej o Gchronie własności przemysłoworj , P orozum ienia m ad

ryckiego dotyczącego ' zwalczania fałszywych oznaczeii p 3cnorlzenia towarów firaz PorGz1l.!fllicnia w Neuch ,He1 

o zadw waniu lub przywIJ ceniu praw w r3sHc"d pner;:, ysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę świaiową. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie 
z art. 16 Konwencji paryskiej o ochronie własności 

przemysłowej z cbia 20 marca 1883 r. (Dz. U. R. P. 
z 1932 r . Nr 2, poz. 8) i art. 5 Porozumienia madryckie
go dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pocho
dzenia towarów Z dnia 14 l~wietnia 1891 r. (Dz. U. R. P. 
z 1932 r. Nr 47, poz. 4-16), zmienionych ostatnio w Lon
dynie dnia 2 czerwca 193'1 r., oraz zgodnie z art. 9 Po-

rozumienia o zachowaniu lub przywróceniu p raw wła

sności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę 

światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lu tego 
1947 r. (Dz. U. R. P. z 1948 r . Nr 17, poz. 115), nastą
piło przystąpienie Izraela do powyższych umów z waż
nością od dnia 24 marca 1950 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. S. WierbJow6ki 
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z dnia 31 lipca 1950 1': 
w sprawie przystąpienia Filipin i Ekwaduru do Konwencji międzynarodowej o lielliach ładunkowych, 

podpisanej w Lomł~'nie dllia5 lipca 1930 r. 

Podaje sIę nml~Jszym do wiadomości, że zgodn~e 

z art. 23 Konwencji międzynarodowej o liniach ładun
kowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. 
(Dz. U. R. P . z 1933 r. Nr 95, poz. 737), nastąpiło zgło
:Jzenie przystąpienia do powyiszej Konwencji Filipin 

dnia 30 września 19·19 r. i Ekwadoru dnia 28 lutego 
1950 r. 

Minister Spraw Zagranicznych w z. SI. Sklzeszewski 
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