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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 6 grudnia 1969 r. 

w spr.:.wle · okreś!cnla organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz do wnoszenia l popterania oskarżenia 
w postępowaniu uproszczonym, jak rówolei zakresu spraw im zleconych. 

Na podstawie art. 421 Kodeksu postępowania karneg·o 
'larząd .za się, co następuje: 

· § l. W sprawach podlegających rozpoznaniu w postę
powaniu uproszczQnym dochodzenie - obok Milicji Obywa
telskiej - prowadzić mogą również: 

l) okręgowe zarządy lasów państwowych, nadleśnictwa 

państwowe i parki narodowe w sprawach o ~rzestęp

stwa z · art. 199, 213 i 215 § l Kodeksu karnego, jeżeli 

przedmiotem przestępstw a jest drzewo z lasu państwo

wego lub parku narodowego, 
2) organy Państwowej Inspekcji Handlowej w sprawach 

o ujawnione- przez nie w czasie prze·prowadzania in- · 
spekcji lub przez kontrolerów społecznych działających 
na podstawie imiennych upoważnień Państwowej In
spekcji Handlowej przestępstwa z art. 225 § l Kodeksu 
karnego, 

3) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawach 
o przestępstwa z art. 31, 32, 33 i 35 ust. 2 i 4 rozporzą-

dzenia z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykuła.; 

mi żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. Nr 36, 
poz. 343 z późniejszymi zmianami). 

§ 2. l. Organy uprawnione do prowadzenia dochodzeń 
na podstliwie § 1 pkt 1-3, mogą również w tym zakresie 
wnosić i popierać oskarżenie przed sądami pierwszej in· 
stancji 

2. Uprawnienia do wnoszenia i popierania oskarżenia 
przed sądami pierwszej instancji przysługują również orga.; 
nom Wojsk Ochrony Pogranicza w &prawach o przestępstwa 
z art. 288 § 2 Kodeksu karnego. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli pro
kurator sam działa. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz.; 
nia 1970 r. 

Minister Sprawiedliwości: S. Walczale 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTROW SPRA WIEDLIWOSCI l OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 10 grudnia 1969 r. 

w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych, które mogą zgłosić udział swego przedstawiciela 
w postępowaniu karnym. 

Na podstawie art. 81 § 2 Kodeksu postępowania kaine
go oraz art. VI § 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. Prze
pisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego zarzą

dza się, co następuje: 

§ 1. Organizacjami społecznymi, które mogą zgłosić 
udział swego przedstawiciela w postępowaniu karnym, są: 

związki zawodowe, Liga Kobiet, Polski Komitet Pornocy Spo
łecznej, Związek Młodzieży Socjalistycznej, Związek Młodzie
ży Wiejskiej, Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, Zwią

zek Bojowników o Wolność i Demokrację, Naczelna Orga
nizacja Techniczna oraz Koła Mł-odzieży Wojskowej i Orga
nizacja Rodzin Wojskowych. 

§ 2. 1. Organizacja społeczna wymieniona w § 1 mo
·Że zgłosić udział swego przedstawiCiela w postępowaniu · 
karnym, jeżeli zachodzi potrzeba obrony interesu społeczne
go objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szc:ze-

·gólności w sprawach dotyczących ochrony mienia społecz· 
nego lub praw obywateli. 

2. Przedstawiciela wyznacza to ogniwo organizacji s·po
łecznej, w którego działalności oskarżony uczestniczy albo 
które działa w instytucji państwowej lub społecznej, w któ· 
rej oskarżony jest zatrudniony, lub na terenie jego miejsca 
zamieszkania, albo na którego terenie działania zostało po• 
pełnione przestępstwo, chyba że , organizacja uzna za celo· 
we wyznaczenie ogniwa innego. Przedstawiciela może wy• 
znaczyć również ogniwo organizacJi społecznej działającej 

w jednostce wojskowej, w której oskarżony pełni czynną 
służbę wojskową. 

§ 3. Rozporządzenie wc.hodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1970 r. 

Minister Sprawiedliwości: . S. Walczak 
Minister Obrony Narodowej: W. Jaruzelski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 11 grudnia 1969 r. 

w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich · (Sądu dla Nleletnlch) w Sądzie Powlatowym w Puławacb. 

Na podstawie art. 6 § 1 l 2 .Prawa o ustroju sądów po
wszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40, z 19ti7 r. Nr 13, 
poz. 55 i .z 1969 r. NJ" 13, ;poz. 98) zarządza się, co nastE}puje: 

~- l. Tworzy się Wydział dla Nieletnich (Sąd dla Nie
letnich) w Sądzie Powiatowym w Puławuch w województwie 
tubeiskim dla okręgów Sądów Powiatowych w Puławach 
i Opolu Lubelskim. · · 


