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Poz. 430 i

nią granicą drogi nr kat. 13793 do zetknięcia się
łudniowo-zachodnim narożnikiem parceli nr kat.

z po14/8;
od tego punktu nowa granica biegnie początkowo na
północ - zachodnią, a następnie na zachód - południową
granicą parceli nr kat. 14/8 i po przedłużeniu tej granicy w kierunku zachodnim dobiega do zachodniej granicy parceli nr kat. 15/1; stąd granica skręca na północ
i biegnie zachodnimi granicami parcel nr nr kat.: 15/1,
269, 270, 271 316/1, 316/2, 329/ 1, 329/2, 329 / 3, 14147/8
i 14147/ 9 do 'jej północno··zachodniego narożnika, gdzie
styka się z d oty chczasową granicą miasta Myślenice.
§ 4. 1. Z gminy POl'onin w powiecie nowotarskim, wojewooztwie krakowskim wyłącza się częsc
gromady Zubs ucha położoną na połud..""1 i e od ustalonej
poniżej linii granicznej i włącza się ją do miasta Za.1{opanego w tymże powiecie i województwie.

2. Nowa granica miastn Zakopanego i gminy Poronin na odcinku gromady Zubsucha biec będzie od kopca
granicznego nr 6 położonego na granicy miasta Zakopanego i gromady Zubsucha w punkcie zetkni ę cia się
parceli nr kat . .9599 z drogą nr kat. 15271 w k ierunku
pÓłnocno-zachodnim granicą drogi nr kat. 15270 i llastępnie drogi nr kat. 15279 do punktu zetknięcia się tej
drogi z granicą parcel nr nr kat. 9206/2 i 9206/ 8; od tego
punktu nowa granica przecina w kierunku zachodnim
drogę nr kat. 15279 po przedłużeniu w
kierunku zachodnim linii granicznej parcel nr nr kat. 9206/2 i 9206/3
i biegnie w kierunku południowo-zachodnim początko
wo północną granicą drogi nr kat. 15258, a następnie
północnymi granicami parcel nr nr kat.:· 9598/1, 9594/5,
9594/4, 9594/3, 9594/7, 9594/2, 959411, 9594/6, 9593/2,
9593/6, 9593/1, 9591/2, 9591/1, 9588/1, 95CJ/2, 958B/3
9587, 9573/6, 9573/5, 9568/12, . zachodnią granicą parceli
nr kat. 9568/1, północną granicą p.a rceli nr kat. 9811/23
i 9811/24, jej granicą zachodnią oraz północno-wschod
nią granicą parceli nr kat. 9811/26 do jej północnego
narożnika; od tego narożnika granica biegnie dalej
w kierunku południowo-zachodnim, północno-zachod
nimi granicami parcel nr nr kat.: 9811/27 9811/28
9811/29, 9811/30, 9311/31, 9812/11, 9848/1, 9848i3, 9848/4:
9843/5, 9848/6, 9848/7, 9848/8, 9848/ 9, 9848/10, 9848/11,
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9848/12, 9848/13, 9885/1, 9385/3, 9885/4, 9885/5, 9885/11,
9914 i północno-wschodnią granicą parceli nr kat. 10167
dobiega do drogi oznaczonej nr kat. 1526@; przecinając
tę drogę w kierunku północno-zachodnim do linii granicznej parcel nr nr kat.: 10254 i 10168 nowa granica
biegni€ dalej w kierunku południowo-zach0dnim pó]nocno-zachodnią granicą drogi {)znaczonej nr kat. 15260,
15256 do punktu zetkn.i ęcia się z południową granic""
parceli nr kat. 10165/ 1; od tego punktu nowa granica
skręca na północo-zach ó d i biegnie północną
granic ~!
parceli nr k at . 10135 do jej zachodniego naro ,ż nika, poło 
ż on ego przy granicy drogi nr k3t. 15249; prz ecinaj ą c t ę
drogę w kierunku południowo-zachodnIm po
przedłu 
żeniu granicy p arcel nr nr kat. 10135 i 10137 granica
biegnie dalej w k ier unku północno-zachodn i m p 6łnoc
no wschodnimi granicami parcel nr nr k at.: 10132/ 1,
10132/2, 10132/3, 10]28 i Po przedłużeniu północno
wschodniej gran icy t ej parceli przecina drogę nr kat.
15245 i północno-wschodnią gr a nicą parceli nr kat. 10129
dobiega do granicy gromad Zubsucha i Dzianisz; od tego punktu granica biegnie ' w kierunku południowo- zachodnim granicą gromad Zubsucha-Dzianisz do punktu
zetknięcia się z granicą gminy Kościelisko.
§ 5. Z gminy Rajcza w powiecie żywieckim, województwie krakowskim wyłącza się .gromady: Glinka,
Soblówka, Ujsoły i Złatna i z obszaru ich tworzy się
gminę Ujsoly z siedzibą gminnej rady narodowej w UjsDłach w tymże powiecie i województwie.
§ 6. Siedzibę gminnej rady narodowej gminy Stany w powiecie niżańskim, województwie __eszowskim
prrenosi się ze Sta.nów do Bojanowa, a nazwę tej gminy
zmienia się na · Bojanów.
§ 7. Nazwę gminy Uście Ruskie w powiecie gorlickim, województwie rzeszowskim zmienia się na Uście
Gorlickie.
§ 8. Rozporządzenie wCRodzi w
1 stycznia 1951 r.

życie

z dniem

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

431
ROZPORZĄDZENIE

z dnia 22

MINISTRA ZDROWIA

września

1950 r.

w sprawie organów kontroli zawodowej oraz postępowania w zakresie odpowiedzialnośCi zawodowej fachowyc"tt
pracowników służby zdrowia.
Na podstawie art. 14 i 27 ustawy z dnia 18 lipca
1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 332)
zarządza się , co następuje:
Przepisy wstępne.
§ 1. 1. Artykuły (art.) powołane w rozporządze
niu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy
z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej

fachowych pracowników służby zdrowia (Dz. U. R. p
Nr 36, poz. 332).
2. Użyte w rozporządzeniu określenie "rzecznik
okr ęgowy"
oznacza rzecznika dobra słu żby zdrow Iu
przy okręgowej komisji kontroli zawodowej, określene
"Rzecznik Odwoławczy" - Rzecznika Dobra Służby
Zdrowia przy Odwoławczej Komisji Kontroli Zawodowej , określenie zaś "obwiniony" - fachowego pracownika słu żby zdrowia, przeciw któremu został złożon y
wniosek o ukaranie.
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Komisje i rzecznicy.
§ 2. 1. Właściwość miejscowa
obe jmuje obszar województwa.

okręgowej

komisji

2. Okręgowe komisje orz ekają w sprawach o wykrocz0nia zawodowe ' fachowych pracovvników służby
zdrow ia, w y konujących praktykę (zawód) w ich okrę 
gach.
W razie przesiedlenia się fachowego pracownika
zdrowia z okręgu jednej do okręgu innej okrę
gowej komisji, podlega on przez okres jednego roku
właściwości komisji, w której okręgu poprzednio wykonywał praktykę (zawód) w sprawach o wykroczenia
pope łnione przed prze~1.e dleniem się·
3.

służby

Poz. 431

2. Przewodniczącym kompletu Odwoławczej Kolllisji )est sędzia, chyba że przewodniczy Prezes Odwoławczej Komisji b ądź jego zastępca. .

§ 10. 1. Przy każdej okręgowej komisji powołuje
rzecznika okręgowego, a przy Odwoławczej Komisji
- Rzecznika Odwoławczego. Pona dto powołuje się za~
stępców rzeczni.ków okręgowych w liczbie odpowiadającej 113 części członków komisji, przy której są czynni,
oraz zastępców Rzecznika Odwoławczego w liczbie
1/6 części członków Odwoławczej Komisji.
się

2. Rzecznicy wyznaczają swych zastępców do wykonywania czynnoś ci w toku postępowania wyjaśniają
cego oraz w toku postępowania przed komisjami.

Do przeprowadzenia postępowania wyjaśniają
do popierania oskarżenia przed okręgową
komisją w sprawach szczególnej wagi ze względu na interes publiczny Minister Zdrowia może wyznaczyć zastępcę
Rzecznika Odwoławczego bądź rz~cznika okrę
gowego, czynnego przy innej komisji, lub jego za3.

Okręgowe komisje urzędują w miastach
będących siedzibą woje'vvódzklch rad narodowych (Rad

§ 3.

1.

m. st. Warszawy, m.

Łodzi),

przy których

są

utworzone.

Minister Zdrowia na wniosek prezydium wła
wojewódzkiej rady narodowej (Rady m. st. Warszawy, m. Łodzi) może zarządzić utworzenie stałych
zamiejscowych wydziałów okr ęgo wych komisji.
2.

ściwej

3. W przypadkach, gdy względy szczególne to uzaprezes okręgowej komisji m oże za zgodą prezydium wł aściw ej woj ewó dzkiej rady narodowej (Rady
m . st. Warszawy, m. Łodzi) zarządzić sesje wyjazdowe
komisji okręg owej poza jej si e dzibę lub okręg·
sadn iają,

§ 4.
szawie.

Odwoławcza

Komisja

urzęduje

w m . st. War-

§ 5. Okręgowa komisja składa się z 20 członków,
liczba fachowych pracowników służby zdrowia
wyk onujących praktykę
(zawód) na jej obszarze .nie
przekracza 1.000 osób; w przypadkach wykonywania
praktyki (zawodu) przez większą liczbę osób liczba
członków komisji powiększa się o jednego członka od
każdej
pełnej lub rozpoczętej
liczby 100 fachowych
pracowników służby zdrowia.
jeżeli

§ 6. Członkowie Odwoławczej K omisji powoły
wani są w liczbie 12 od " ~dej pełnej lub rozpoczętej
liczby 5.000 fachowych pracowników służby zdrowia,
wykonu ,jących praktykę (zawód) na obszarze Państwa .
§ 7. W przypadku potrzeby uzupełnienia składu
komisji w czasie jej kadencji, powołuje się członków
na okrefl do końca kadencji.

§ 8.
siebie w

1.

Czł onkowie

głosowaniu

komisji wybierają sp oś ród
tajnym prezesa i jego zastęp cę .

2. Pierwsze plenarne zebranie członków okręgo wej
komisji zwołuje się na zarządzenie prezydium właśóV':ej
wojewódzkiej rady narodowej (Rady m. st. Warszawy,
m . Łodzi). Z w oł a nie pierwszego plenarnego zebrania
członków
Odwoławczej
Komisji zarządza Minister
Zdrowia.
3. Na pierwszym zebraniu plenarnym w każdej
kadencji przewodniczy naj starszy wiekiem spośród
członkó w Komisji.
§ !l
L Skład kompletów orzekających wyznacza
prezes komisji.

cego

bądź

stępcę·

4. Przepisy rozporząd z enia odnoszące się do rzeczników stosuje się odpowiednio do ich zastępców.
§ 11. 1. Za udział w rozprawach członkowie komisji i rzecznicy otrzymują diety i zwrot kosztów przejazdów w wysokości ustalonej dla praco\vników pallstwowych.
2. Prezesi komisji i ich zastępcy oraz rzecznicy za
wykonywanie czynności p oza rozprawą otrzymują wynagrodzenie obliczone według liczby przepracowanych
godzin poświęconych na ten cel przy odpowiednim zastosowaniu norm przewid:ćianych przepisami o uposażeniu pracowników zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia. Liczbę godzin ustalają wła
ściwe władze (art. 6) na podstawie sprawozdań, złożo
nych przez zainteresowane osoby.

okn:gowych komisji nie mogą
Odwoławczej Komisji ani
też rzecznikami. R zecznik Odwoławczy nie może być
równoc ześnie rzecznikiem okręgowym.

§ 12.

Członkowie

być równocześnie członkami

§ 13. Do wyłączenia członków komisji stosuje się
odpowiednio przepisy art. 34 - 37 oraz art. 39 kodeksu
postępowania karnego, do wyłączenia zaś rzeczników
przepisy art. 52 k odeksu post ępowania; karnego.

§ 14. 1. Odwoławcza' Komis ja na posiedzeniach
plena rnych ustala własne regulaminy wewnętrzne oraz
regulaminy w ewnęt rzn e okręgowych komisji.
2.

Rzecznik Odwoławczy ustala wł asny r egulamin
oraz r egulamin urzę dowania rzeczników

urzędowania
okręgowych.

3. Regulaminy, o których mowa w ust. 1 i 2, zatwierdza Minister Zdrowia.
Post ępowanie

wyjaśnia jące .

'Wniosek o ukaranie.

§ 15. 1. W przypadkach powzięcia wiadomości
o popełnieniu wykroczenia zawodowego prezydium wo~
jewódzkiej rady narodowej (Rady m. st. Warszawy,
m . Łodzi) zleca rzecznikowi okręgowemu wszczęcie postępow ania wyjaśniającego.
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2.

Rzecznik

wyjaśniające

okręgo<wy może wmcząć postępowanie

inicjatywy; o wszczęciu postę
powania powiadamia w takim przypadku prezydium
wojewódzldej rady narodioJwej (Rady . m. sto Warszawy,

m.

Łodzi).

z

własnej

m. Łodzi) wytycznych co do dalszego
w sprawie.

~ ,~

Poz. 431
________
__

postępował,i ::

3. W innych przypadkach ru.!l określone w ust. 2,
a także na żądanie Ministra Zdrowia Rzecznik Odwoławczy zatwierdza zaskarżone posta~owienie.

§ ł6. W, przypadkach wykroczeń zawodowych,
Postępowanie w I instancji.
przewidzianych ' w art. 3 ust. 2, rzecznik okręgowy
przedstawia właściwemu ministrowi :bądź upoważnionej ,
§ 21. 1. Okręgowa kOJlli,sja moZe zażądać od rzecz_o
przez niego władzy lnb organowi wniosek o wyrażenie nika uzupełnienia postępowania wyjaśniającego.
zgody na wszczęcie postępowania wyjaśniającego.
2. Postanowienie o wszczęciu postępowania w za§ 17. 1. Przy przeprowadzaniu postępowania wy- kresie odpowiedzialności zawodowej wydaje okręgowa '
komisja na posiedzeniu poza rozprawą, ustalając rówjaśniającego rzecznik
Okręgowy ' stosuje odpowiednio
przepisy art. 231 i 244 kodeksu pastępowaI}ia karnego. nocześnie, kto ze świadków i biegłych ma być wezwany
na rozprawę.
'
2. W przypadku, gdy doniesienie o wykroczeniu
Postępowanie nie może być wszczęte, a jeśli
3.
zawodowym zostało złożone na piśmie, a materiały dostarczone przy donieSieniu dostatecznie wyjaśniają zostało wszczęte, powinno być umorzone w razie śmier
sprawę i zapewniają dowody,
rzecznik może odstąpić ci obwinionego lub innej okoliczności wyłączającej odod przepmwadzenia postępowania wyjaśniającego; po- powiedzialność zawodową. Przepis ten nie uchybia jednak przepisom § 35 ust. 2 i § 48.
winien jednak w takim przypadku wezwać fachowego
4. Komisja może zawieslc postępowanie, jeże L
pracownika służby zdrowia, przeciw któremu skierouzna, że wyniki innego rodzaju postępowania z powodu
, wano doniesienie, do złożenia wyja śnień.
t e.go samego czynu mogą mieć wpływ na treś ć rozstrzygnięcia
komisji. W tym przypadk u postępowanie
§ 18. 1. Jeżeli rzecznik okręgowy uzna, że wyniki postępowania wJ"-jaśniającego dają dostateczną pod- zostaje na nowo podjęte po prawomocnym zakończeniu
innego postępowania. Komisja jednak może wcześniej
stawę do wszcz ęcia przeciw fachowemu pracownikowi
służby zdrowia postępowania w zakreSie odpowiedzial- po-djąć postępowanie.
ności zawodowej, a także w przypadku przewidzianym
§ 22, 1. Na rozprawie tajnej (art. 24 zdanie 1j
w § 17 ust. 2, zwraca się do prezydium wojewódzkiej
rady narodowej (Rady m. st. Warszawy, m. Łodzi) oprócz osób biorących udział w sprawie mogą byc
o wyrażenie zgody na sporządzenie wniosku o ukara- obecni: prezes okręgowej komisji oraz dwaj mężowie
nie. Po uzyskaniu zgody rzecznik składa do okręgowej zaufania obwinionego, wybrani przez niego spośród
fachowych pracowników służby zdrowia.
komisji wniosek o ukaranie.
2. W naradzie biorą udział wyłącznie członkowie
2. Wniosek o ukaranie powinien zawierać wskazanie obwinionego, dokładne oznaczenie , stawianych kompletu orzekającego.
mu zarzutów oraz zaofiarowane, dowody. '
§ 23. 1. Okręgowa Komisja wydaje rozstrzygnię
3. O złożeniu wniosku o ukaranie rzecznik okrę
cia w formie orzeczeń o winie i karze lub w formie
gowy zawiadamia władzę, której obwiniony podlega
postanowień.

służbowo.

2. Orzeczenie może zapaść tylko na rozprawie. PoRzecznik okręgowy umarza postępowanie . stanowienia mogą zapaść także na posiedzeniach poza
rozprawą·
wyjaśniające na żądanie bądź za zgodą prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady m. st. Warszawy,
3. W kwestiach nie wymagających rozstrzygnięcia
m. Łodzi).
okręgowej komisji prezes komisji lub przewodniczący
2. O umorzeniu postępowania rzecznik zawiadamia kompletu orzekającego wydaje zarządzenia.
fachowego pracownika służby zdrowia, przeciw któremu
§ 24. Przed przystąpieniem do badania świadków
wszczęto postępowanie wyjaśniające,
osoby (urzędy,
i biegłych należy ich uprzedzić o odpowiedzialności za
zakłady), które złożyły doniesienie o wykroczeniu bądź
w stosunku do których został popełniony zarzucany nieprawdziwe zeznania.
czyn, oraz władzę służbową fachowego pracownika
§ 25. 1. Następujące czynności w toku postępowania
służby zdrowia.
wymagają spisania protokołu:
3. Osoby (władze, urzędy i zakłady), o których
a) rozprawa (z wyjątkiem narady) i pOsiedzenie
mowa w ust. 2, mogą od postanowienia o umorzeniu
poza rozprawą,
postępowania wyjaśniająceg'o wnieść zażalenie do Rzeczb) przesłuchanie obwinionego, świadków i biegnika Odwoławczego w terminie 7-dniowym od daty dołych,
ręczenia zawiadomienia.
c) oglę!lziny.
§ 20. 1. W przypadku złożenia zażalenia Rzecznik
Odwoławczy
może zażądać od rzecznika
okręgowego
2. Protokół sporządza członek komisji wyznaczony
uzupełnienia postępowania wyjaśniającego.
przez przewodniczącego kompletu orzekającego.
2. Jeżeli Rzecznik Odwoławczy uzna, że zażalenie
§ 26. Przy sporządzaniu protokołów stosuje się odzasługuje na uwzględnienie, przedstawia sprawę Ministrowi Zdrowia z wnioskiem o .udzielenie prezydium powiednio przepisy art. 221-227 kodeksu postępowa
wojewódzkiej rady narodowej (Rady m. st. Warszawy, nia karnego.
§ 19.

,

1..
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§ 27. Do terminów przewidzianych w niniejszym
stosuje się odpowiednio przepisy art.
204-207, 213-215 kodeksu postępowania karnego.
rozporządzeniu

§ 28. Po

wszczęciu postępowania

w zakresie odpowiedzialności zawodowej obwiniony i jego obrc'Ilca
mają prawo przeglądać akta w obecności członka okrę
<1owej komisji lub delegowanej przez prezesa innej osoby
~raz sporządzać z akt odpisy i żądać p0ŚwiadczeniH ich
zgodności z aktami.
§ 29. 1. Prezes okręgowej komisji wyznacza termin
rozprawy, zarz ądza wezwanie na rozprawę stron (obwinionego i rzecznika) , świadków i bIegłych oraz dorę
czenie obwinionemu odpisu wniosku o ukaranie. .
2. Wezwanie na rozprawę powinno być doręczone
stronom i obrońcy przynajmniej na 14 dni przed rozprawą. Obwinionemu należy jednocześnie podać do wiadomoscl imienny skład kompletu orzekaj ą cego, odpis
wniosku o ukaranie i listę wezwanych świadków i b ieg ··
łych .

3. Obwiniony ma prawo w terminie 7-dniO\\ y m
od dn ia dor ę czenia zawiadomienia wyłą c zyć jedn ego
członka kompletu orzekającego bez poda nia powodów.
Wyłączenie członka kompletu orz ekająceg o w tym trybie
może na s tąp i ć tylko j eden raz. LJpra1,\lllienie to :lie narusza ogólnych przepisów o wył ą c z eniu czlol1ka kompletu.

§ 30. Okręg owa kom isj a moż e r oz poznać spra v:ę
w razie nie uspr a wie dliwionego n iestawienia się na rozpraw ę ol:nvinionego lub jego ohroilcy.
§ 31. 1. Przewo dn i czą cy r o zp o-czyna roz p r awę przez
edczytanie w niosku o u k aran ie, po czym obwini ony
składa wyjaśn i e nia.

N ,ls t ę pnie p rzewodnicz ą c y z a rząd za

przeprowadzenie dow odów.
2. W toku rozpravi'-y mog ą
stępowan i a

wyja śniaj ą c e go,

b yć

je śli

odczytane akta pokomisja uzna to za

potrzebne.
3. Poza t y m st.osu je si ę odpo\viednio przepisy art.
91-96, 110, 111, 112· § 2, 127, 263-268, 270-272, 274,
301-304, 306, 307 z wyjątkiem zdania drugiego § 2,
308 z wyjątkiem zdania ostatniego § 3, 309~315 , 318320, 323, 324 § 1, 325-327, 334, 33;) § 1, 337-340 kod eksu p ostępowan i a k a rnepo

§ 32. 1. K omisja op iera swoje rozstrzygnięcia na
okoliczno ści ujawnionych na rozprawie
w zwi ązku z tr eścią wniosku o u karanie.
2. Orzeczenie skazuj ą ce powinr;o zawierać dokła dne
określ enie czynu p r zy pisan ego obw inionemu.
całokształcie

§ 33. OrzeczE'nie z u zasadnien iem nale ż y spor z ądzić,
odpowiednio przepis art. 339 kod eksu postęp 0. wania k a rnego, w ciągu dni. 14 i niezwłoc z n i e d or ęc z yć
stronom.
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§ 35. 1. Termin do złożenia odwołania wynosi 14 dni
biegnie od dnia doręczenia stronom odpisu rozstrzyghięcia.

2. W TlUie śmi e rci obwinionego przed upływem
terminu do złożenia odwołania, prawo odwołania służy
jego obrońcy, małżonkowi, krewnym w linii prostej oraz
rodzeństwu w ciągu miesiąca od dnia śmierci ob\-vinion ego.
3. Jeżeli obwiniony lub osoba wymieniona w ust.
2 nie może podpisać odwołania z powcdu choroby lub
z innej przyczyny, odwołanie może być podpisane przez
inną osobę upoważnioną do tego z podaniem przyczyny.

§ 36. 1.. Oprócz obwiniooego i jego obrońcy oraz
osób, wymi.cnionych w § 35 ust. 2, odwołanie na korzyść
obwinionego może wnieść rzecznik okręgowy. Rzecznik
może cofnąć odwołanie, wniesione na korzyść obwinionego, t ylko za jego zgodą. 2. Poza tym stosuje się odpowiednio przepisy art.
372 kodeksu postępowania kaniego.
§ 37. Odwołan i e składa się w okręgowej komisji,
która wyd ala zaskarżone rozstrzygni ę cie.
§
jeśli

Odwoławcza

38.

zostało

złożone

Komisja' odrzuca odwołanie,
z naruszeniem p rzepisów § 34

ust. 1 i § 35.
§ 39. O terminie rozprawy Odwoławcza Komisja
zawiadamia strony, świadków i biegłych oraz Ministra
Zdrmliria - co najmniej na 1·1 dni przed tym terminem.

§ 40 .

Ro z poznaj ą c odwoł anie Od".voławcza

ob owiązan a

jest

ro,;p atrzyć is to tę

spraw y z

Komisja

wyjątkiem

przy padków:
1) niewł a ści w o ści

okręgowej

Komisji,

która

wydała

zaskarż one ro z st r zygnięcie,

2) n \ en a l eż ytego

obsadzenia kompletu orzekającego
w I instaJ'J.cji,
3) innych uchybieil, jeżeli one mogły mieć wpływ na
treść zaskarżo n ego rozstrzygnięcia.

§ 41. 1. W przypadkach prze\vidzianych w § 40
pkt 1-3 K cmisja uchyla orze czenie I instancji i prze-.
kazuje sprawę właściwej komisji albo też komisji, któ ..
ra wydała zaskarżone orze czenie, w celu ponownego
rozpoznania w innym . składzi e członków.
2. Przy rozpoznaniu odwołań od postanowień koń...
cz ą cych postępow a nie Odwoławcza Komisja albo zatwierdza pos t a nowienie, albo j e uchyla i przekazuje sprawę w celu nadania jej dalszego bieg u.

stosuj ą c

PostępQwan:e odwoławcl'e.

§ 3-1. 1. Strony mo gą się odw o lać od rozstrzygnięć
komi s ji , kOl\CZ ą cych post ę powani e '\'1 l instancji.
2 . Wn iesi e rt ie w te r minie odwo ł ania od orzeezenia
wstrzymuje jego wykonanie.

§ 42. 1. Jeżeli przepisy niniejszego ro z porządzenia
n ie stan owią inaczej, do postępowan i a odwoławczego
stosuje si~ odpowiednio przep;sy o postępowaniu
w I instancji .
2. Od w oławc z a Kom isja może zl e cić uzupełnienie
mat eriału d owodow ego jednemu ze swych członków
lub właściwej ok r ęg owe j k om isji.
§ 43. RozstrzYf1n iecia
womocne.

Odwoławczej

Komisji

są

pra-
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§ 44. 1. Odwoławcza K.omisja pr.owadzi księgę
SWQich zasadniczych orzeczeń oraz zasad etyki, godności i sumienn.ości zawodowej ustalonych w trybie
art. 8 ust. 2.
2. O wpisaI'Ju .orzeczenia do księgi zasadniczych
orzeczeń dec~duje Prezes Odwoławczej K.omisji.

2. Postępowanie wzn.owione toczy się w myśl zasad
ogólnych.
§ 50. Obwinionemu, któreg.o uniewinniono w postę
powaniu wznowionym, zwraca się pobrane od niego
koszty postępowania.

Koszty
Wykonanie

§ 45. Po uprawomocnieniu

się

.orzeczenia prezes
z uzasadnieniem prezydium właściwej w.ojewódzkiej rady narodowej (Rady m. st. Warszawy, m. Łodzi) - d.o wykonania oraz władzy służbowej skazanego - do wiado.okręgowej k.onllsji przesyła odpis orzeczenia

mości.

Wznowienie

postępowania.

.orzeczeń.

postępowania.

§ 46. Jeżeli po praw.omocnym zakończeniu postę
powania zostaną ujawnione nowe okoliczności lub dowody mogące mieć ist.otny wpłyvv na treść .orzeczenia,
komisja, która ostatnia .orzekała w sprawie, nakaże
wznowienie postępowania na wni.osek rzecznika lub
skazanego.
§ 47. Wznowienie postępowania na niekorzyść .obwinionego może nastąpić wtedy tylko, gdy na umorzenie postępowania lub orzeczenie mogło mieć wpływ
przestępstwo albo jeżeli w ciągu 5 lat .od dnia uprawomocnienia się orzeczenia wyjdą na jaw inne okoliczności lub dowody, mogące uzasadni ć skazanie uwolni.onego lub ' wymierzenie kar y pozbawienia prawa wyk.onywania praktyki (za\vodu) w określonej miejscoW.ości lub .okręgu.

§ 51. Każde rozstrzygnięcie kończące postępowanie
powinno :zawierać postanowienie o kosztach postępo
wania.
§ 52. 1. Jeżeli postępowanie skończyło się orzeczeniem skazującym, koszty postępowania pcnosi skazany,
w innych przypadkach, jak również w razie nieściągal
ności, koszty postępowania obciążają Skarb Państwa.
2. Jeżeli w sprawie jest dwóch lub więcej skazanych, ponoszą oni koszty postępowania w stosunku
ustalonym przez Komisję.
.
§ 53. Komisja może uwolnić skazanego od zwrotu
kosztów postępowania w całości lub w części , jeżeli
uzna, że p.oniesienie ich byłoby dla skazanego lub jego
rodziny zbyt uciążliwe.
§ 54. Do kosztów postępowania n ależą:
1) rzeczywiste koszty prz esyłek , wezwań i doręczeń, .
2) wynagrodzenie należne w związk u ze sp za wą człon
kom komisji i rzecznikom,
3) należności świadków i biegłych .
§ 55. 1. Należności świadków i biegłych określa komisja, stosując odpowiednio przepisy o kosztach sądo
wych w postępowaniu karnym.
2. Świa dkowie i biegli powinni żądać swych należności przed zakończeniem r ozprawy pod rygorem
ich utraty.

§ 48. W razie śmierci skazanego wniosek Q wznowienie postępowania na jego korzyść mogą zgłosić: mał
żonek skazanego, krewni w linii prostej i rodzeństwo,
obrońca oraz rzecznik.

Przepis
Rozporządzenie

§ 56.

końcowy.

wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia.

§ 49. 1. KQmisja rozpoznaje wniosek o wznowienie
na posiedzeniu poza rozprawą.

\,ostępowania

Minister Zdrowia: T. Michejda
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SZKÓŁ WyZSZYCH I NAUKI

z dnia 2

października

w sprawie zmian orc:mizacyjnych

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 28 października
1947 r. o .organizacji nauki i szkolnictwa wyższego
(Dz. U . R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co nastę
puje:
§ 1. Tw.orzy się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Katedrę Peda-

na

1950 r.

Uniwersytecie Jagiellońskim.

gogiki i Psych.ologii Dziecka wraz z połączonym z nią
zakładem naukowym.
§ 2.
ogłoszenia

Rozporządzenie wchodzi w
życie z dniem
z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia

1950 r.

Minister

Szkół Wyższych

i Nauki: A Rapackl

