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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MmISTRÓW 

z dnia 13 lipca 1951 r. 

w sprawie organIzacji komisji dyscypllnarnych przy urzędach górniczych I · postępo·wanla dyscyplinarnego. 

Na podstawie art. 108 ust. 2 dekretu z dnia 6 maja 1953 r.
Prawo górnicze (Dz. U . z 1955 r. Nr 10, poz. 65) zarządza si~, 

co następuje: 

Organizacja l właściwość komisji dyscyplinarnycr~. 

§ 1. 'Przewidziane wart. 108 dekretu Z dnia 6 maja 
1953 r.- Prawo górnicze (Dz. U. z 1955 r. Nr 10, poz. 65) ko
misje dyscyplinarne tworzą: przewodnl-czący komisji i jego 
zastępcy oraz członkowie komisj i. 

§ 2. 1. Przewodniczącym komisji dyscyplinarnej przy 
okręgowym urzędziegórniczyrn jest dyrektor tego urzędu. 

Zastępców przewodniczącego powołuje i odwołuje Prezes 
Wyższego Urzędu Górniczego spośród pracowników górnic
·twa posiadających wyższe wykształcenie techniczne lub pra
wnicze. 

2. Członków komisji dyscyplinarnej przy okręgowym 

urzędzie górniczym powołuje i odwołuje Prezes Wyższego 
Urzędu Górniczego spośród osób okreś l onych wart. 107 i 123 
ust. 1 prawa górniczego, a zatrudnionych w przedsi"bior
stwach gÓrniczych kontrolowanych i nadzorowanych przez 
okręgowy urząd górniczy lub w jednostkach organizacyj
nych kontrolujących i nadzorujących te przedsiębiorstwa, 

ora~ spośród o~ób zatrudnionych w górnic twie przedstawio
nych przez zarządy główne właściwych związków zawodo
wych. 

§ 3. 1. Przewodniczącym Vlyższej Komisji Dysryplinar
nef jest wiceprezes ·Wyższego Urzędu Górniczego wyznaczo
ny przez Prezesa .tego urzędu. Zastępców . przewodniczącego 

powołuje i odwołuje Prezes Wyższego Urzędu Górniczego 
spośród podleglychmu pracowników, posiadających wyższe 
wykształcenie techniczne lub prawnicze. 

2. Członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej powołuj e' 
i odwołuje Prezes Wyższego Urzędu Górniczego spośród znaw
ców nauki i praktyki górniczej oraz spośród osób zatruónio
n ych w górnictwie, przedstawionych przez zarządy główne 

właściwych związków zawodowych . 
§ 4. 1. Przy komisjach dyscyplinarnych dział ają rzecz-

nicy dyscyplinarni. . . 

2. Rzeczników dyscyplinarnych komisji przy okręgowym 
urzędzie górniczym powołuje 1 odwołuje dyrektor okr<::gowe-

...... 

go urzędu górnicz.ego spośród pracowników górnictwa, po
siadających wyższe · wykształcenie techniczne lub prawnicze. 

3. Rzeczników dyscyplinarnych Wyższej Komisji Dyscy
plinarnej powołuje i odwołuje Prezes \Vyższego Urz~)du Gór
niczego spośród pracowników górnictwa. posiadających wyż
sze wykształcenie techniczne lu b prawnicze. 

§ 5. Komisje d yscyplina rne orzeka j ą w zespołach skła

dających się z p"[zewodn iczącego komis ji lub jego zastę.pcy 
oraz dwu członków komisU. J ednym z członków zp.społu 

orzekającego powinien być członek powołany spośród osób 
przedstawionych przez właściwy związek zawodowy. 

§ 6. Przewodnic;':ący komis ji dyscyplinarnej . kieruje jej 
działalnością i wydaje decyzje o charakte rze adminis tracyj
nym, a w szczególności ustala dla każdej sprawy sklad ze

. społu orzekającego oraz termin , I miejsce rozprawy. 

§ 7. 1. Członkowie zespołu orzekającego, rzecznik dys
cyplinarny oraz protokolant za udział· w pracach i p(}sie~ 

dzeniach zespołu o trzymują wynag rodzenie na zasadach 
określonych w przepisach o wynagradzaniu pracowl'lików 
państwowych za udział w pracach i posiedzeniach komisji. 
Ponadto osobom tym służy prawo do diet l zwrotu 'kosztów 
podróży na zasadach obowiązujących pracowników pail~two
wych. 

2. Osoby wymienione w ust. l , które utraciły zarobek 
wskutek udzit!łu w posiedzeniu zespołu orzekającego. otrzy
mują na żądanie ods!-kodowanie na zasadach normujących' 
wypłatę należności ławnikom za ·udział w posiedzeniach ~si.\· 
dowych: 

§ 8. Post~powanie d yscyplinarne wszczyna się przed ko; 
misją dyscyplinarną przyokręgovvym 11 rzędzie górniczym, 
kontrolującym i nadzorującym przedsięb iorstwo górnicze, w 
którym obwiniony był zatrudniony w czasie naruszenia obo
wiązków. Przepis powyższy stosuje się odpowiedn·io do osób 
.wymienionych w. art. 103 prawa górniczego. 

Strony. 

§ 9. Stronami w post~powaniu dyscyplinarnym są rzecz
nik dyscyplinarny i obwiniony. 

§ 10. Obwiniony może sobie przybrać obrońcę sp:>śr6d 
osób sprawujących kierownictwo lub dozór ruchu któregokol-
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'wiek zakŁadu górniczego spośród osób 'wymienionych wart. 
107· i 123 ust. l prawa górniczego, li także spośród prac.owni

~ów urzędów górniczych. 

, Postępowanie w pierwszej instancji. 

§ 11. ':1. Postępov/anie dyscyplinarne wszczyna S J ę na 
wniosek urzędu 9órniczego, technicznej inspekcji pracy" 
przedsiębiorstwa górn iczego lub jednostki nadrzędnej nad , 
przedsiębiorstwem górniczym. 

2. Wniosek o wszczęcie postępowania ·.:dyscypUnarnego 
• głasza się do przewodniczącego właściwej komisji dyscypli
narnej. Do wniosku. dołącza się akta przeprowadzonego do
chodzenia. 

t· ; § 12. t. .W razie oczywistej bezzasadności wniosku 
Jlrzewodniczący komisji dyscyplinarnej zvHaca wniosek z oq
powiednimwyj aśnieniem. 

2. W przypadku braku podstawy do zwrotu wniosku ' 
przewodniczący postanawia ó wszczęciu postępowania dys
cyplinarnego i kieruje' wniosek do ' rzecznika dyscyplinal'-

I . 

Jlego. 

l: ~ 13. 1. Rzecznik dyscyplinarny na podstawie zgloszone
GO wniosku i wyników przeprowadzonego w razie potrzeby 
postępowania wyjaśniającego sporządza wniosek o dyscypli
narne ukaranie obwinionego, a w ra.zie braku podstav.'y do 
.. głoszenia takiego wniosku - przesyła wniosek o umorzenie 
postępowania w sprawie. 

2. Przewodniczący komisji może zai.ądać przeprowadze
niaprzez rzecznika dyscyplinarnego dodatkowego postępt'wa
nia wyjaśniającego. 

. . ( . 

§ 14. 1. \Vezwanie na rozprawę doręcza się stronom, 
ŚViiadkpm r biegłym or~z członkom zespołu orzekającego. 
Wezwanie doręcza się obwinionemu co najmni ej na 14 dni 
przecl terminem rozprawy, !I pozostałym osobom co. najmniej 
na 7 dni przed rozprawą. 

2. VV wezwaniu obwiniony zostanie pouczony o skut
ka ch nie usprawiedliwionego niestawienia się na rozprawę 

(§ 19 usL 2). Równocześnie doręcza się obwinionemu odpis 
wniosku rzecznika dyscypJillarnego. 

§ 15. Obwiniony oraz jego obrońca mają .prawo po do
Jęczeniu wezwania zapoznać się z aktami sprawy oraz zgło
. ić w termin ie 7 dni od daty doręC'f.en ia wezw'ania wniosek 
() wezwanie na ro~.prawę świadków lub biegłych albo o do
p uszczenie innych dowodów. \A/niosek ten podlega rozpo
znaniu przez przewodniczą cer.ro komisji. W przypadku n ie
uwzględnienia wniosku obwiniony może ponowić go na roz-
prawie. __ 

§ 16. L Wniosek rzecznika dyscyplinarnego o . umorze
nIe postępowani~ dyscyplinarncg) rozpatruje przewodnicz,\
ey komisji, który wydaje decyzję. Decyzja ' o umorzeniu po
alępowania nie podlega zaskarżeniu . 

2. Decyzję o umorzeniu postępowania doręcza siEj urzę

dowi lub instytucji, która tgłosila wniosek o wszczęcle po
atępowania dyscyplinarnego, oraz .osobie, której wniosek do
tyczył. 

~ 17. 1. Rozprawa dyscyplinarna odbywa się przy udzia
J. członków zespołu orzekajllcego i stron. 

2. W toku rozprawy dyscyplinarnej nie mote być doko
Ilana zmiana w likładzie zespołu orzekająceg·}. 

3. Udział rzecznika dyscyplinarnego w rozprawie jest 
'niezbędny. . . 

§ 18. Rozpraw~ kieruje przewc;>dn1czący zespolu orze
kającego. Przewodniczącemu przysługują odpowiednio upraw
nh!nia przewodniczącego sądu, przewidziane przepisami ko

teksu postępowania karnego. 

§ 19. LV/przypadku niestawienia się osób wezwanych 
na rozprawę komisja dyscyplinarna może postanowić o, o.dro

__ czeniu rozprawy. 

2. W przypadku nie usprawiedliwionego niestawicllia się 

obwinionego komisja dyscyplinarna może postanowić o prze
prowadzeniu rozprawy, bez dopuszczenia obrol1cy do udziału 
w rozprawie. 

§ 20. L Strony mogą zgłosić przy rozpoczęciu rozpra\vy 
wniosek o wyłączenie z zespołu orzekającego członka zespo
łu w przypadkach określonych w kodeksie postępowania 

karnego . 

2. O wyłączeniu członka zespołu postan-awia na wnio
sek strony, a także z urzędu przewodniczący komisji dyscy
plinarnej. 

§ 21. Komisja dyscyplinarna wzywa i przesłuchuje 
świadków przy analogicznym zastosowaniu przepisów kodek
su postępowania karnego. 

§ 22. l . Rozprawę ' dyscyplinarną rozpoczyna odczytanie 
wniosku rzecznika dyscyplina.mego, po czym następuje prze
słuchanie obwinionego i postępowanie dowodowe. 

2. W toku postępowania dowodowego mogą być odczy
tane w całości lub w części akta dochodzeń dołączone do 
wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz akta 
postępowania wyjaśniającego, przeprowadzonego przez rzecz
nika dyscyplinarnego. Komisja dyscyplinarna może zar,.;ądzić 
bezpośrednie przesłuchanie świadków i biegłych orilzprze
prowadzenie innych dowodów. 

3. Rozprawę kończy przemówienie rzecznika dyscypli
narnego, obwinionego i jego obrońcy. W każdym przypadku 
obwinionemu służy glos ostatni. !, ' 

4. Z przebiegu rozprawy sporządza si~ protokół. 

§ 23. 1. Po zamknięciu rózprawy i naradzie zespołu 
-orzekającego przewodniczący zespołu ogłasza stronom sexy
tencję orzeczenia, podpisaną przez wszystkich członków zer 
społu . W sprawach szczególnie zawiłych ogłoszenie sentencji 
orzeczenia może być odroczone najwyżej na 3 dni. 

2. Orzeczenie wraz z m:asadnieniem sporządza się w_ 
cil\gu 7 dni I doręcza się ' stronom i obrońcy za pokwitowa
niem. 

Postępowanie w drugiej InstancjI. 

. 
§ 24. 1. Od orzeczenia komisji d yscyplinarnej przy okrę

gowym urzędzie górniczym służy stronom oraz obrońcy od
wołanie do \Vyższej Komisji Dyscyplinarnej przy Wyższym 
UrzGdzie Górniczym w terminie 14 dni od daty doręczenia 
orzeczenia. 

2. Odwołanie wnosi się na ręce przewodniczącego komi
Iji dyscyplinarnej przy okręgowym urzędzie górniczym. _ 

3. Przewodniczący może odmówIć przyjęcia odwolania, 
gdy jest ono spóźnione lub z inny<;h. przycz.yn niedo~usz. 
czalne. Przewodniczący może przywroclć termln do wmesIe
nla odwołanie, gdy przekroczenie terminu nastąpiło z przy· 
czyn od strony niezależnych. Od decyzji przewodniczącego 
o odmowie przyjęcia odwołania służy skarga do WyższeJKo
misji Dyscyplinarnej . 

§ 25. 1. Przewodniczący, Wyższej Komisji Dyscyplina~- . 
nej może przed wyznaczeniem terminu rozprawy zarzl'łdZlc 
uzupebienie dochodzenia. 

2. Odwołanie może być cofnięte przez stronę przed roz
poczęciem rozprawy. 

3. Peza tym w postępo'Naniu odwoławczym stosuje się 
odpowiednio przepisy o postępo waniu dyscyplinarnym w 
pierwszej instancji. 



Dziennik Ustaw_~N_r_37 _______ --o-_______ - __ 4_39 ____ ~ ________________ '.::..P:::;.oz. 158 i 159 

§ 26. 1. Wyższa Komisja Dyscyplinarna po zamknięciu 
rozprawy: ,o '.", 

l) zatwierdza zaskarżone orzeczenie albo 
2) uchyla je w całości lub w ~ części, wydając nowe orze

czenie. 
2. Orzeczenie Wyższej Komisji Dyscyplinarnej jest osta

teczne. 

§ 27. Wyższa Komisja Dyscyplinarna może podwyższyć 
karę wymierzollą w zaskarżonym orzeczeniu tylko wówczas, 
gdy rzecznik dyscyplinarny wniósł odwołanie. 

§ 28. Wyższa Komisja DyscypHnarna niezależnie od od~ 
wołania: 

1) poprawia ' przyjętą w zaskarżonym orzeczeniu błędnll 

kwalifikację pTawną; 

2) umarza postępowanie, jeżeli zachodzi okoliczność wyłą-' 

czająca odpowiedzialność dyscyplinarną; 

3) uznaje zaskarżone orzeczenie za nieważne, jeżeli wyda
ne zostało z pogwaiceniem istotnych przepisów pIawa. 

Postępowanie wykonawcze. 

§ 29. Przewodniczący komisji dyscyplinarnej przy 
okręgowym urzędzie górniczym przesyła odpis prawomoc
nego orzeczenia . skazującego wraz z uzasadnieniem kierow
nikowi jednostki zatrudniającej osobę ukaraną, celem nie
zwłocznego v.~ykonanil.! i powiadomienia rzecznika dyscypli
narnego o wykonaniu. Ponadto odpisy orzeczenia wymie
rzającego karę zawieszenia w pełnieniu określonych czyn
ności albo karę pozbawienia prawa pełnienia określonych 

czynności przesyła się do Wyższego Urzędu Górniczego i do 
wszystkich okręgowych urzędów górniczych. 

§ 30. 1. Okręgowe urzędy górnicze prowadzą ewiden
cję kar dyscyplinarnych, wymierzonych prawomocnie w 'pra
wach rozpatrywanych przez komisje dyscyplinarne przy tych 
urzędach. 

2. Wyższy Urząd Górniczy prowadzi ewidencj~ wymie
rzonych prawomocnie kar dyscyplinarnych zawieszenia w 
pełnieniu określonych czynności albo pozbawienia prawa peł
nienia określonych czynności. 

Wznowienie postępowania. 

§ 31. 1. Rzęcznik dyscyplinarny oraz ukarany mogą 
wnOSIC o wznowienie postępowania dyscyplinarnego, jeżelI 

po jego zakończeniu wyjdą na jaw nowe fakty lub dowody, 
poprzednio ni~ znane, mogące mieć istotny wpływ na treść 
orzeczenia. Wniosek należy wnieść w ciągu 30 dni od daty' 
ujawnienia nowych faktów lub dowodów. 

2. O wznowieniu postępowania dyscyplinarnego posta
nawia ,komisja dyscyplinama. przy okF~go'wym urzędzie. ' gór- ; 
niczym, którą, rozpoznała sprawę. Komisja ta rozstrzyga w 
zespole orzekającym bez udziału stron. Od decyzji komisji 
służy skarga do Wyższej Komisji Dyscyplinarnej w ciągu 
czternastu dni od doręczenia decyzji. 

§ 32. 1. Wznowienie postępowania na niekorzyść uKa
ranego nie może nastąpić po upływie pięciu 'tat od narusze-
nia obowfązków. . 

2. W postępowaniu dyscyplinarnym wznowionym 'na ko
rzyść ukaranego nie meże być wymierzona kara surowsza od 
kary orzeczonej w poprzednim postępowaniu. 

§ . 33. W J iosek o wznowienie postępowania na korzyść 
ukaranego po jego śmierci mogą zgłosić współmałżonek 
i krewni. w linii prostej oraz . rzecznik dyscyplinarny. 

Przepisy przejściowe t końcowe. 

§ 34, 1. Postępowanie . dyscyplinarne wszczęte przed 
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a nie za
kończone prawomocnym orzeczeniem, toczy się nadal W"'try
bie przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu._ 

2. Orzekające dotychczas komisje dyscyplinarne prze
każą akta spraw do dalszego postępowania komisjom dyscy
plinarnym właściwym nI.! zasadzie przepisów niniejszego roz
porządzenia. 

~ 35. Przepisy o wznowieniu postępowania stosuje się 

odpowiednio do spraw dyscyplinarnych, zakończonych pra
womocnym orzeczeniem przed dniem wejścia w życie niniej
szego rozporządzenia. 

§ 36. Tracą moc: 

1) rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 
25 marca 1932 r. o organizacji komisji dyscyplinarnych 
dla kierowników i osób dozoru ruchu w- zakładach gór
niczych i o postępowaniu dyscyplinarnym (Dz. U. Nr 38, 
poz.: 395); 

2) rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 
14 maja 1932 r. o organizacji komisji dyscyplina mych 
dla mierniczych górniczych i ° postępowaniu dysc ypli
narnym (Dz. U. Nr 59, poz. 567). 

§ 37. Rozporządzenie wchodzi w tycie z dnif'm oglo
nenia. 

Prezes Rady .Ministrów: w I. P. Jaroszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ' 2:EGLUGI 

I dnia !5 czerwca 1951 r. 

w sprawie u,talenla granicy tery.torialnej morskiego portu rybackiego Het. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. 
o terenowych organech administracji morskiej (Dz. U. Nr 6, 
poz. 35) zarz.ądza się; co nastepuje: 

§ 1. Granicę terytorialną morskiego portu rybackiego 
Hel ustala się, jak następuje: 

Poczynając od punktu A położonego w północno-zachod
. nim narożniku parceli oznaczonej liczbą katastralną (1. kaL) 

696/23, a znajdującym się w odległości 330 ~m na północ od 
nasady falochronu zachodniego - granica biegnie na pół; 
nocny wschód północnymi granicami p.ucelI. kat. 696/23, 
690/23, 695/23, 531/23 i 528/24 do punktu B położor}ego na 
północno-wschodnim narożniku parceli 1. kat. 528/24. Od 
punktu B granica biegnie w prostej linii na południowy 
wschód wzdłuż wschodnich granic parcel 1. kat. 52~124t 


