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we wniosku, że może przedstawić w t ermin ie 10 dni 
okoliczności określone wart. 34 u st. 2 z poparciem 
ich odpowiednimI dowodami. 

2. W przypadku, gdy lekarz nie odpowie w t er
mirue na żawiadomienie lub przedstawi okoliczności 
n ie uzasadniające konieczności j ego pozostawania w do
tychczasowym miejscu zamieszkania lub wykonywania 
praktyki, Minister Zdrowia wydaje lekarzowi nakaz 
podjęcia pracy określonej we wniosku. 

§ 6. Nakaz w szczególności określa: 

1) zakład, stanowisko i l iczbę godzin pracy w w y-
miarze dziennym, 

2) termin podjęcia pracy, 
3) czas trwania obowiązku wynikającego z nakazu, 
4) władzę bądź organ obowiązany do zawarcia z le-

karzem umowy o pracę, . 
5) mieszkanie, które lekarz może objąć, z podaniem 

jego adresu i liczby izb. 

§ 7. O wydaniu nakazu Min ister Zdrowia powia
damia władzę bądź organ, ktury wystąpił z wnioskiem, 
oraz zakład lub instytu cję zatrudniającą dot ych czas 
lekarza. 

§ 8. Jeżeli lekarz nie zglosił się do pracy w t er
mini~ określonym w nakazie, władza bądź organ obo
wiązany jest powiadomić o tym prezydium wojewódz
k iej I.:ady narodowej w ciągu tygodnia od upływu 
tego terminu. 

§ 9. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowied
nio do lekarzy - dentystów, farmaceutów, pielęgniarek 
(pi elęgniarzy), położnych oraz t echników i uprawnio
nych techników dentystycznych. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: T. Michejda 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 30 sierpnda 1950 r. 

w sprawie wystąpienia Polski ze Światowej Organizacji Zdrowia. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 15 
f,ierpnia 1950 r . Polska zgłosiła Dyrektorowi General
nemu Światm'lej Organizacji Zdrowia swoje wystąpie
nie z powyższej Organizacj i, powstałej na podstawie 

Konstytucji z dnia 22 lipca 1946 r. (Dz. U. R. P. z 1948 r. 
Nr 61, poz. 477 i 478). 

Ministe r Spraw Zagranicznych: w z. SI. Skrzeszewski 
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 sierpnia 1950 r. 

o ogłoszeniu jednolitego tekstu dekretu z dnia 1~ listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresJe działania 
Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. 
o zmianie rlekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o utworze
niu i zakresie działania Komisji Specj alnej do Walki 
z Nadużyciami i Szkodnictwem. Gospodarczym (Dz. 
U. R. P. Nr 38, poz. 350) ogłaszam w załączeniu jednoli
ty t ekst dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o utworze 
niu i zakresie działania Komisj i Specjalnej do Walki 
z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (Dz. U. 

R. P. z 1945 r. Nr 53, poz. 302 i z 1946 r. Nr 23, poz. 149) 
z uwzględnieniem 
ogłoszonych przed 
i z zastosowaniem 
pów. 

zmian, wynikających z przepisów, 
dniem wydania jednolitego tekstu, 
ciągłej numeracji artykułów i ustę-

Prezes Rady Ministrów: w z. H. Chelchowski 

Załacznik do obwieszczenia Prezesa 
R ady Ministrów z dnia 31 sierpnia 
1950 r. (poz. 374). 

DEKRET 

z dnia 16 listopada 1945 r. 

o utworzeniu i zakresie działania Komisji Sllecjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. 

Art. 1. Do rozpoznawania spraw o przestępstwa, 

godzące VI interesy życia gospodarczego lub społecznego 
Państwa, a zwłaszcza o przywłaszczenie mienia społecz
n ego, korupcję, łapownictwo, spekulację i powodowanie 
paniki w celu szkodzenia interesom mas pracujących
powołuje się Komisję Specjalną do Walki z Nadużycia
mi i Szkodnictwem Gospodarczym, zwaną w dalszym 

' cią~zu n iniejszego dekr~tu "Komisją Specjalną". 

• 

Art. 2. (1) Komisja Specjalna składa się z prze
wodniczącego, jego zastępcy i członków. 

(2) Przewodniczącego Komisji Specjalnej , jego za
stępcę i członków mianuje i odwołuje' Rada Państwa. 

Art. 3. Przy prezydi.ach wojewódzkich rad n aro
d owych oraz p rezydiach rad narodowych m. st. War
szawy i m. Łodzi działaj ą delegatury Komisji Specjal
nej . 



Dziennik Ustaw Nr 41 - 638 Poz. 374 
._-----------_ .. _ ---_._ .. 

Art. 4. Delegatury Komisji Specjalnej składają się 
z przewodniczącego i członków, mianowanych i odwo
o:ywanych za zgodą Przewodniczącego Komisji Specjal
nej przez prezydia wojewódzkich rad narodowyc?, 
a w m. st. Warszawie i m. Łodzi - prz'ez prezydia 
rad na rodowych tych miast. 

Ad. 5. (1) Komisja Specjalna i delegatury Komisji 
Specjalnej orzekają na wniosek prokuratora. • 

(2) Komisja Specjalna i delegatury Komisji Spe
cjalnej orzekają w składzie trzech członkó:v. 

Art. 6. Komisja Specjalna lub delegatury Komisji 
Specj8.lnej otzel{ają na wniosek prokuratora również 
w tych przypadkach, jeżeli działan'i,e sprawcy pozostaje 
w związku ze wstrętem do pracy ' albo stwarza niebez
pieczeństwo popełnienia nadużyć lub dopuszczania się 
szkodnictwa gospodarczego. 

Art. 7. (1) Komisja Specjalna i delegatury Ko
misji Specjalnej mogą orzec: 

a) umieszczenie sprawcy w , obozie pracy na okres 
nie przekraczający lat dwóch i wymierzyć 
grl':ywnę do 5;000.000 zł lub jedną z tych kar, 

b) przepadek towarów, których przestępstwo do
tyczy, urządzeń przedsiębiorstwa stanowiących 

własność sprawcy, przedmiotów pochodzących 
bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa, 

a stanowiących własność sprawcy, lub narzędzi, 
które służyły lub były przeznaczone do popeł

n ieni.a przestępstwa, 
c) zamknięcie przedsiębiorstwa, pozbawienie 

uprawnień handlowych i przemysłowych oraz 
prawa do zajmowania lokalu użytkowego, 

d) zakaz pobytu sprawcy w województwie j ego do
tychczasowego miejsca zamieszkania na okres 
do lat pięciu. 

(2) Orzekając grzywnę, Komisja Specjalna lub de
legatury Komisji Specjalnej mogą według swego uzna
nia zamienić karę grzywny w razie jej nieściągalności 
na obóz pracy na okres nie przekraczający lat dwóch, 
niezależn ie od orzeczonego już skierowania sprawcy do 
obozu pracy. 

(3) Kto narusza zakaz pobytu, orzeczony w myśl 
ust. (1) lit. d), może być przez Komisję Specjalną lub 
delegaturę Komisji Specjalnej skierowany do obozu 
pracy na okres do lat dwóch. 

Art. 8. W razie wydania orzeczenia, nakazującego 
umieszczenie w obozie pracy, Komisja Specjalna lub 
delegatura Komisji Specjalnej może zaliczyć na poczet 
okresu pozbawienia wolności całkowicie lub częściowo 
okres . tymczasowego aresztowania. 

Art. 9. Po.:>tępowanie, dotyczące skierowania 
sprawcy do obozu pracy, toczy się bez udziału obrońcy. 

Art. 10. Wykonanie orzeczel'i Komisji Specjalnej 
i delegatur Komisji Specjalnej zarządza .prokurator. 

Art. 11. (1) Orzeczenia Komisji Specjalnej lub 
delegatur Komisji Specjalnej są ostateczne; od orzeczeń 
tych nie służy środek prawny. 

(2) Komisja Specjalna może w trybie nadzoru 
zmienić orzeczenie, wydane przez delegaturę Komisji 
Specjal~ej oraz zastrzec do swego wyłącznego rozpo
znania niektóre rodzaje spraw lub orzekanie o umiesz
czeniu sprawcy w obozie pracy. 

(3) Na wniosek Generalnego Prokuratora Rwcz.y
pospolitej Komisja Specjalna w rozszerzonym składzie~ 
wy:z;naczonym przez Przewodniczącego Komisji Specjal
nej , może w trybie nadzoru zmienić orzeczenie Komisji 
Specjalnej, wydane na podstawie art. 5 ust. (2). 

(4) Generalny Prokurator Rzeczypospolitej może 
zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego 
o wykonaniu k ary zarządZiić przedterminowe zwolnienie 
osoby, osadzonej w obozie pracy, udzielić przerwy w od
bywaniu kary lub też w porozumieniu z Przewodniczą
cym Komisji Specjalnej odroczyć jej wykonanie. Przed
terminowe zwolnienie może nastąpić po odbyciu przez 
osobę osadzoną VI obozie pracy Co najmniej jednej trze
ciej części orzeczonego okresu. 

Art. 12. (l) Budżet Komisji Specjalnej objęty 

jes t budżeter:r1 R ady Państwa . 
(2) Wew~ętrzną organizację, sposób urzędowania 

oraz tryb postępowania K omisji Specjalnej, w szczegól
ności w zakresie przepisów w przedmiocie podejmowa
nia postanowień Komisji Specjalnej, ustali Rada Pań
stwa. 

Art. 13. Wykonan~e n iniejszego dekretu poruc'la 
się Prezesowi R ady Ministrów oraz Ministrom: Spra
wiedliwości, Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa 
Publicznego - każdemu w e właściwym zakresie działa-

, I 
nla. 

Art. 14. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 
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