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§ 2. Przepis § l nie ma zastosowania do: 
l) ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. - Prawo lokalowe 

(Dz. U. z 1%2 r.Nr 47, ,poz. 227); , 
2) ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.o ,cmentarzach i chowa

niu zmarłych (Dz. U. Nr 11. 'poz. 62); 
3) ustawy ' zdnfa 17 lutego 1960 r. o zaopatrywaniu ludnoś

ci w wodę (Dz. U. Nr II, poz. 72); 
4) ustawy z dnia 31 stycz.nia 1961 r. - Prawo - budowlane 

(Dz. 'U. Nr 7, poz. 46)i 
5) ustawy z dnia 31 stycz.nia 1%1 r. o broni, amunicji i ma

teriałach wybuchowych (Dz. U. Nr 6, poz. 43)i 
6) ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych (Dz. U. Nr 6; poz. 38J< 
7) ustawy z dnia 31 maja 1%2 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. 

, Nr 32, poz. 153)i , 
8) ustawy z dnia 21 listopada 1967 'r. o powszechnym obo

wiązku obwny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. 
Nr 44,poz. 22D). 
Art. XI. Zamiast kar dodatko,wych okr.eślonych w po

szczególnych przepisach dootyczlłcych wykroczeń stosuje się 

od.powiednie kary dodatkowe przewidziane w Kodeksie wy
kroczeń. 

Att. XII,§ 1. Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się 
na uchylone przepisy prawa o wykroczeniach z 1932 r. lub 
lna uchylone przepisy ustawy szczególnej a!llo odsyłają ogól
lIlie do przepisów o Wykroczeniach, stosuje się w tym zakre-

, sie, odpowiednio przepisy Kode,ksu wykroczeń. 
,§ 2. W razie wątpliwości, czy ma być stosowane prawo 

dotychczasowe, czy Kodeks wykroczeń, stosuje się Kodeks 
wykroczeń. ' 

Art. XIII. 'Jeżeli czyn na podstawie dotychczasowych 
przerpisow stanowił występek, a zgodnie z przepisami Kodek-
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su wykroczeń jes,t wykroczeniem. ukaranie za ten cz'yn, po
pełniony przed dniem wejścia w życie Kodeksu wykroczeń, 
może nastąpić tylko w razie popełnienia czynu z winy umyśl
nej, chyba że przepis dotychczasowy przewidywał odpowie
dzialność karną również za popełnienie czynu z winy nieu' 
myślńęj. 

Art. ~IV:§ 1. W sprawach zakończO'IJych prawomocnym 
rozstrzygmęclem, w których kara nie zosŁała wykonana: 

l) jeżeli, według n.owej ustawy czyn objęty rozstrzygnię
ciem zagrożony jest karą, której górna granica jest niż
sza od kary orzeczonej, wymierzoną karę łagodzi się d,o 
górnego ustawowego zagrożenia przewidzianego za taki 
czyn w nowe j usta wie, 

2) do osób, któr'y'm wykonanie kary warunkowo zawie:szo, 
no, stosuje się przepisy art:, 42-44 Kodeksu wykroczeń 

3) stGsuje się przepisy Kodeksu wykroczeń o przedawnie
niu. 

§ 2. W Slprawach zakończonych prąwomoonym roz
strzygnięciem uznanie ukarania za nieb.yłe następuje na pod-
stawie przepisów Kodeksu wykroczeń. ' 

Art. XV. Przepisy Kodeksu wykroczeń_ nie mają zastoSQ-
wania do wykrocze!'l skarbowych. . _ 

Ą,rt. XVI. Zakłady, w których ma być wykonywana ka
ra aresztu, określi w drodze rozporządzenia Minister Spra
lWiedliwości w porozumiooiu z Ministrem Spraw Wewnętrz
/Ilych. 

Art. XVII. Ustawa wchodzi w zycie z dniem -1 stycznia 
1972 r. 

Przewodl)iczący Rądy Państwa: J. Cyrankiewicz 
Sekretarz Rady Państwa:, L. Stasiak 
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USTAWA: 

z dnia 20 maja 1971 r. 

Kodeks ,postępowania w sprawach o wykroczenia. 

DZIAŁ I 

_ ZASADY OGÓ~NE 

' Art. 1. Postąpowanie w sprawach o wykroczenia toczy 
się według przepisów niniejszego kopeksu. 

Art. 2. § 1. Do orzekania w sprawach o wykroczenia 
właśdw'e są kolegia do spraw wykroczeń, zwane dalej kole
giami, chyba że ustawa powierza orzekanie innemu organowi. 

§ 2. Orzeka nie na,stępuje , w postępowaniu: 
l) przed kolegiami, 
2) , nakazowym, 
3) mandatowym. 

Art. 3. Czlo,nkowie kolegiów są w zakresie orzekania 
niezawiśli i podlegają tylko. ustaw.om. 

Art. 4. Zadaniem postępowani'a -w sprawach o wykro-
' cwnia jest ustalenie sprawców wykroczeń, stosowanie d6 

nich przewidzianych w ustawie środków w celu wdraża.nia 

do pos'za,nowania prawa i przestrzegania zasad ws:p6łżyda 

społecznego, a także ujawnianie okoliczności s,przyjaj,ących 
po:pełnianiu wykroczeń, , 

Art. ,5. § l. W razie stwierdzenia w toku postępowania 
, Is toJ!}ego uchybienia w czynnościach instytucji państwowej 
~ub społecznej, s.przyjającego naruszaniu prawa lub zasird 
wspó.łżycia , społecznego, organ ,orzekający zawiadamia 
o stwierdzonym uchybieniu tę Instyt.ucję bądzorgan powo
lany d.o sprawowania nad niąriadzorll, bądź właściwą komi
~ję rady .na.rodowej. 

§, 2. Złożenie wniosku o ukarariie przez instytucję pań
stwową lubs,połeciną , iliEi' zwąlnia jer od u$tawowego "'obo
wiązku zapobiega nla takim czynom w , ptzyszłoścV a 'w -miarę 

potrzeby - także od usunięcia skutków czynu będącego 
przedmiotem wniosku. 

Art. 6. Organy prowadzące postępowanie obowiązane są 
do wyczerpującego zebra,nia i wszechstronnego rozpatrzenia 
materiału dowodowego, uwzględniając okoliczności przp.ma
wiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinio
nego. 

Art. 7. § 1. Obwinionego nie uwaza się za win'nego, do
póki nie zostanie mu , udow'odniona wina w niniejszym po" 
stępowaniu. 

§ 2. Nie dających się usunąć wątpliwości nie wolno roz
strzygać na , niekorzyść obwinionego. 

Art. 8. Obwinionemu przysługuje prawo do obrony 
i prawo do korzystania z pomocy obrońcy. 

Art. ' 9. Organy prowadzące postępowanie czuwają, aby 
w toku postępowania jego uczestnicy nie ponieśli szkody 
z powodu nie'znajomości przepisów procesowych, i w tym 
ceru ud:ci€lają im niezbędnych wyjaśnień i informacji. 

, Art. 10. § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte 
umarza, gdy: ' ' 

l) w zarzucanym czyąie brak zriamion wykroczenia; 
2) nastąpiło przedawnienie orzekaniai 
3) · czyn podlega wyłącz.nie orzecznictwu innych organówi 
4) obwiniony zmarłi 
5) obwiniony jest: 

a) uwierzytelnionym w Polskięj Rzeczypos.politej Ludo
wej szefem przedstawicielstwa dyplomatycznego pań
stwa obcego, 

b) OSobą należącą do personelu 'dyplomatycznego 1[' ,' 
przedsta wicieislwa, 
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c) , osobą należącą do personelu administracyjnego lub 
techili <;z.nego tego przedstawicielstwa, ' 

d) członkiem rodziny osób wymienionych pod lit. a-c 
i ' powstaje z nimi we ws pólnocie domowej, 

e) inną osobą korzystającą z immunitetu dyplomatycz
ne~J'on:a podstawie ustaw, umów lub powszechnie 
uznanycJt zwyczajów międLYnarodowych, 

f) kierownikiem urzędu 'konsularnego lub innym urzęd
nikiem ' konsularnym państwa obcego aibo inną osobą 
zrównaną z nimi' ,na podstawie ustaw; umów, lub po
wszechnie uznańych zwyczajów" miEidzynarodowych; ' 

6) obwiniony z mocy przepisów szczególnych nie podlega 
orzecznictwu na podstawie niniejszegókodeksu; 

7) w sprawie o ten sam Czyn ' popełniony prt eztego same
go obwinionego wydano prawomocne rozstrzygnięcie 
albo o ten 'sam czyn toczy się przeciwko temu samemu 
oObwinionem'u , wcz eśniej wszczęte postępowan,ie , przed 
kolegium; ni~ dotyczy to postanowienia o odmowie 

I , 

ws'Zczęcia postępowania; , 
8) stosuje się przepis art. 41 Kodeksu wykroczeń; . 

9) zachodzi inna okoliczQ.OŚć wyłączająca ,z mocy ustawy 
or-zekanie w postępowaniu na pods tawie niniejszego 
kodeksu. 
§ 2. Przepisu § 1 pkt 5 nie s tosuje się: 

1) do ' osób w nim wymienionych, jeżeli są obywateIaIJli 
~olskimi lub mają w Polsce miejsce pobytu stałego (za
. mieszkania); przy czym osoby, o których mowa pod 1ft. f, 
nie podlegają orzeC1mictwu na podstawie niniejszego 
,kodek.su tylko w zakresie czynności pełnionych w toku 
i w wykonaniu ich funkCji urzędowych; 

2) jeżelL umowa międzynarodowa. której Polska Rzeczpo
spolita Ludowa jests-troną, stanowi inaczej . 
§ 3. Przepisu § 1 pkt 5 można nie stosować do państwa 

obcego, z którym nie ma w tym przedmiocie ,umowy, a pań- . 
stwo to nie zapewnia wzajemności. 

Art. , 11. Prawomocne rozstrzygnięcia orga,nów orzekają
cych m09ą być uchyianetylko w trybie i w wypadkach 
przewid.zianychw niniejszym' kodeksie. . 

Art. 12. Rozstrzygnięcia. klóre nie s-ą orzeczeniami, na
·)c.azami karnymi, mandatami kannymi albo zarządze'niami, 
wydaje się w formie ' postanowień. Rozslrzygni,ęcia" , od któ
.. ych przysługuje środek zaskarżenia. jak również rozstrzyg
nięcia, k.tóre wydanó w wYłł.iku tozpoznania tegp środka, 
powinny zawierać uzasadnienie. 

DZIAŁ II 

KOLEGIA DO SPRAW WYKROCZEr'J PRZY P~EZYDlACH 
RAD NARODOWYCH 

Rozdział 1 

Właściwość I skład kolegium. 

~rt. .13. Kolegia o rzekają w sprawach ó wykroczenia nie 
zastrzeżone or-zecznictwuinn'ych organów. 

Art. 14. § 1. W pierwszej instancji orzekają kolegia: . 
1) przy prezydia,h powiatowych rad narodowych (rad na

rodowych miast sta,nowiących powiaty) i dzielnicowych , 
.rad narodowych, ' 

2) przy ' prezydiach gromadzkich rad narodowych, rad na
rodowych osiedli i rad narodowych ~iast nie st$lnowią-. 
cych powiatów, powołane w / trybie art. 2 § 3 usrtawy 
o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń z zastrzeżenia
mi wynikającymi z. art. 76, 

- z~ane dalej kolegiami pierwszej instancji. 
§ 2. W drugiej instancji orzekają kolegia: ' 

1) przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych (rad na
rodowych .miast wyłączonych z województw) i rad naro
dowych . miast stanowiących powiaty podzielonych na 
dzielnice, rozpoznając odwołania od rozstrzygnięć koie- , 

giów pierwszej" instancji, okre ślonych w § 1 pkt 1, 
2) przy prezydiach powiatowych rad narodowych, rozpo

znając ,odwołania od rozstrzygnięć kolegiów pierwszej 
instancji, określonych w § l pkt 2, 

- zwane , dalej kolegiami drugiej instancji. 
Art. 15. Właściwość miejscowa koleg iUm odpowiada te

rytorialaemu z~s i ęgowi działania prezydium rady narod qwej, 
przy · którym kole9ium jest powołane. 

Art. 16. § L Wlaściwe miejscowo jesi kolegium, na któ
, !fego lerenied-ziałania wykro,czenie po,pełniono. 

§ 2. Jeżeli do chwili złożen.ia do kolegium , wpiosku 
o ukaranie nie można . ustalić -miejsca popełnienia wykrocze
nia, właściwe jest kolegium, na którego terenie działania 

, wykroczenie to ujawriiono. 
.§ 3. Właściwe kolegium może wys,tą,pić do kolegium 

' drugiej instancji z wnioskiem o przekazanie sprawy innemu , . 
kolegium pierwszej instancji, jeżeli większość osób, któr,e 
należy wezwać na I:ozprawę, ' zamieszkuje . blisko tego kole
gium, a z dala od kol~ium właściwego. 

Art. 17. § 1. Kolegia orzekają w składach orzekających 

(Złożonych: . , 
1) z przewodniczącego kolegium lub jego zastępcy - jako 

!przewodniczącego składu orzekającego, 
2) z dwóch członków kolegium, wyzńaczonych ,przez prze

wodniczącego kolegium. 
§ 2. Przewodniczący kolegium może powierzyć przewo<l

niczenie na rozprawie lub posiedze,niu członkowi kolegium. 
§ 3. W s'kładzie ,orzekająHm powinno z~siadać co · naj

, mniej dwóch członków nie będących 'pracownikami prezy
dium rady naIog.owej, przy którym działa da~e ko'l~inm. 

Rozdział 2 

Wyłączenie członka kolegium. 

Art. 18. § 1: Członek kolegium podlega wyłączeniu ' od 
~działu w rozpoznawaniu sprawy, jeżeli: . , 

1) spra wa dotyczy tego członka bezpośrednio lub · brał Q-n
udział w wydaniu zaskarżonego lub uchylonego rO'ZśtrzY9,

,:nięcia ąlbozeznawał 'w tej sprawie , jako świadek, 
2) pomiędzy nim a obwinionym, pokrzywdzonym, łub o!i'kar- ' 

życie'lem publicznym zachodzi stosJlne'k , osobisty tego 
rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwość co do bęzstron-
n,oś'ci tego członka. . , . ' . 
§2. W śprawie- wyłączenia , członka k,olegium roistrzy.g.a 

p~ęwodnic7ący składu orzekającego, 'a w 'sprawie wyłącze
. niap,rzewodniczącego składu- · przewodniczący ' kolegium. 

D Z I AŁ III 

POSTĘPOWANIE PRZfD KOLEGIUM 

Rozdział 3 

Czynności sprawdzające. 

Art. 19. § 1. W sprawach Q wykroczenia określone w · 
art. 50, 60, 62, 09, 87. 119--122, 124, 126, 132--136, 138, 148, 
149 1151-156 Kodeksu wykroczeń. w celu' zebrania danyc~ 
niezbędnych do spO'rządzenia - wniosku o ukaranie, do jego' '.' 
uzupełnienia lub spra:wdzenia !aktqw podanych we wniosku 
o ukaranie, MilicjaObywa·telska, Organ Państwowej Inspek- _ 
cji Handlowej oraz służby ochronnej . lasów ' państwOwych 
mogą w granicach swojejwłaściwośd, 'w miarę potrzeby. 
wzywać do złożenia wy jaśnień. zez,nań i. opinii, do wydani a 
albo okazania przedmiotu lub d~kUInentumającego ~tan()iwić 
niezbę<;lny dowód w spra wie. CZYl1:rlOŚCr sprawdzających " dQ
konnje się w miarę możności. na miejscu popelnie.nia erynii, 
bezpośrednio Po jego ujawnieniu. . \ 

§ 2. Nadzór nad czynnóściami ~ sprawdzającymi sprawuJe 
organ bezpośrednio nadrzędny nad organem, ' 'który ich 
dokonuje. " . 
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Rozdzia!".; 4 

WSzczęcie' postępowania. 

Art. 20. § 1. ~0dstawę, do wszczęcia postępowania sta
nowi wniosek, o' ukaranie ' złożony na pi$mie pr,zez oskar
życiela publicznego. pokrzywdzonego. instytucję pań sI wową 
lub społeczną al~o osobę fi ~yczną. ' 

§ 2. W następujących s.prawach wniosek o ukaranie 
pochodzący od osoby 'fizycznej ~tanowr Rodstawę do ws zczę

c,ia po,stępowania tylko wówczas. gdy został złożony do ko
legiL1'fn za p,dśrednict wem właściwych organów ścigania: 

1) ' w sprawach o wykroczenia określone wart. 119. 120. 
122. 124. 132 i 134 Kodeksu wykroczeń - za p'ośre.dnic-
twem Milicji Obywatelskiej. . 

2) ws'prawach o 'wykroczenia określone wart. ' 120. 122 
i 124 Kodeksu wykroczeń. popełnione na obszarze lasów 
,pań!;t wowych - iZa pośrednictwem zarządu lasów ' pań
IStwowych ' lub ,parku narodowego albo nadleśnictwa 
państwowego. 

3) · w sprawach o wykroczenia określone wart. 132 i 134 
KOdeksu wykroczeń - ~a pośrednictwem Państwowej 
Ins;>ekcji Handlowej. jeżeli czyn popełniony został w 
miejscowości 'będącej siedzibą tego organu. 

Art. 21. § l. Wniosek o ukaranie pochodzący od osoby 
fizycmej powinien z1l\vie,raĆ: , ' 

, 1) 'imię i nazwisko obwinionego oraz Inne dane niezbęd.ne 
do ustalenia , je'go tożsamości. • 

2) ,określenie ;ia ~zN{'anego obwinionemu czynu ze wskaza
niem czasu. miejsca. sposobu i okoliczności jego popeł
nienia. ~ 

3) wskazanie dowodów. 
4) . imię i nazwisko. adres i · podpis sporządzającego wnio

.seko tlk~l!anie . 

~ , § 2. Wniosek o ukaranie pochodzący od oskarżyci.ela 

' J?Ubliclinego. instytucji państwowej lub społecznej pOwinien 
,Vi mi'arę '!Jlożliwościponadto zawierać: . ' , ' 

l) wskilzanie miejsca zatrudnienia obwinionego. 
2)dan'e o warun,kach materialnych. rodzinnych i osobi. 

sŁych · obwinionego. 
3) wskazanie przepisu, pod który zarliucany czyn pod,pada. 
,4) Wskazanie osób pokrzywdzonych i ich adresów oraz 

określenie wys,okośĆi wyrządzonej szkody. 
5) informacje. czy upra wniony do , tego Wnio'skodawca za

sloso:wałśrodki przewidzianę w przepisach o PO$tępo
waniu egzekucyjnym w administracji lub w'ystąpił o za
stosowanie tych środków. jeż!!1i czyn zarzucany obwinio
nemu stanowi Jednocześnie niewykonanie obowiązku 

,podlegającego egzekucji administracyjnej, , 

powaniu egzekucyjnym w ,administracji, aby doprowadzić do 
wyk(wania , obowiązku. ' 

. § 2. W. warun~ać.h określonych w § 1 można ' poprze· 
' stac na zas,oso',wanlU .srodków, egzekucyjnych i nie kierować 

wniosku . . o uka,ran.ie, chyba że zachowanie się sprawcy wy
kroczenIą w:;kazuJe , na uporczywość lub ' złoś'liwość w nie
podport, ądkowaniu sięobowiązkQwi pqdlegające!nu egzekucji 

Art. 23. § 1., jeiell. dane żawarte we wniosku 6 uka'ranir 
dają podstawę ; do wszczęcia postępówania. to ' przewodni 
czący kolegium . bądż . kieruje sprawę do rozpoznania na 'rot 
prawie. bądź orzeka karę w drodze nakazu karnego 

§ 2. Spra wy o ,wykroczeni'a pO:z.ośtające ze sobą w SCI
słym związku i : popełnione pr?-ezi{(lku obwinionych roz
poznaje się łącznie. chyba ±e odrębne ich rOZlp'oznanie przy
czyni się do przyspieszenia lub 'uproszczenia postępowania. 

.. § 3, Cofnięcie wniosku o ukaranie po wszczęciupostę-
powania nie wiąże kulegium. 

Art. 24. Można. odmówiĆ wszczęcia postępowania. jeżeli 
, organ administracji państwowej. odpowiedzialny za dopro

wadzenie do wykonania obOWiązku podlegającego egzekucji 
administracy jnej, nie . zasŁośo wał lub nie wystąpił ' o zasto
sowanie środków egzekucyjnych stosownie do art. 22 § 1. 
iI uznać należy. że środki te są wystarczające do wdroże
nia sprawcy .wykroczenia do poszanowania prawa. 

Art. 25. Można · odmówić ws'zczęcia , postępowania, a 
wszczęte umorzyć, jeżeli: 

l) o ten sam czyn. jako majqcy jednocześnie źnamiona 
przestępstwa i wykroczenia. toczy się postępowanie kar
ne na podstawie aktu oskarżenia Wniesionego przez 
oskarżyciela publicznego; wówczas akta sprawy przeka
zuje się sądowi. 

2) zastosowa no już do sprawcy śq)dek oddziaływania wy-
chowawczego (art. 40 Kodeks'u wykroczeń). 

. Art. 26. §1. Okoliczności wyłączające orzekanie na 
podstawie niniejszego kodeksu' uwzględnia 'się z urzęd'u 
w każdym stadium postępowania. . 

§ 2, Postanowienieo' ?dmowiewsl,częeia I>ostępowania 
wydaje przewodniczący kolegium .. Doręcża się je temu. kto 

.złożył wniosek o. ukaranie. . ' . . . 
§ 3. Postanowienie ą umorzeniupos:rępowanfa wydaje 

skład orzekający na rozprawie. lub na posiedzeniu. W tym 
ostatnim wypadk u doręcza się je . obwinionemu. pokrzywdzo
nemu 'oniz instytucji państwowej lub społecznej. która złożyła 
wniosek o ukaranie. . 

Rozdział 5 

Oskarżyciel publiczny. 
§ 3. Do wniosku o ukaranie należy dołączyć materiał 

dochodze,nia" lub postępowania sprawdzającego'" jeżeli było 
ono przeprowadzone •. a w sprawach o wykroczenia określone Art. 27. § 1. Oskarżycielem publicznym przed kolegium 
w a.rt. 119. 120. 122. 124. 132 i 134 , Kodeksu wykroczeń _ we wszys,tkich sprawa'ch o wykroczenia jest Milicja Oby-

, ponadto . dane o wysokości wyrządzonej szkody oraz dane 'watelska. 
o karalności z Centralńego Rejestru Skazanych. § 2. Organom administracji państwowej 

~. 4. Jeżeli wniosek o ukaranie nie zawiera wszystkich oskarżyciela publi'CZnego przysługują tylko w 
wymaganych danych , albo zachodzi, konieczność. uzupełnienia ' których w 'zakresie swego działania złożyły 

uprawnienia 
sprawach, w 
on.e wnioski 

. jego dodatkowymi danymi lub wyjaśnienia wskazanych oko- Q ukaranie. 
Hczn'O'$ci; to przewodniczący kolegium może bądź zwrócić go § 3. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia na-
do uzupełniepia temu. ' kto go złożył. bądź przekazać go dać uprawniehia oskarźyciela publicznego ta"kże ' innym in-

, w tym cel,u Milicji Obywatelskiej i'ub innemu właściwemu stytucjom państwowym lub społecznym w sprawach, w któ-
()fgano~i.l?,ądź uzupełni~ ,go we wlasnymzakresie. , rych w zakresie swego działania złożyły one wnioskio uka-

• ' Ar-t. 22; § 1. Jeźeli wy'kroczenie .stanowi jednocześnie ranie. 
n.i.ewykonanie obowiązku podlegającego egzekucjiadmjni- Art.. 28. § 1. W rozprawie może brać udział tylko jeden 
stracyjnej .... tą ., organ admi nistrac',ji państ~owej odpowiedzia.l- .oska r'Żye ie];-publi~zl.ly. 
ny za do'ptowad'lenie do wykonania tego obowiązku stosuje , § 2. Udział organu. któryzlożyl wniosek o ukaraQie, 
'Przede wsżystkim środki przewidziane w przepisach o pqstę- , , wyłącza .od udziału Milicję Oby\vatelską. 

-

/ 

.... 
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§ 3.0dstą.pienie oskarżyciela publicznego od popierania 
wniosku o ukaranie nie wiąże kolegium. 

§4. Art. ,18 § 1 stósuje się odpowiednio. W sprawie 
wyłączenia oskarżyciela publicznego r<lz,strzyga poza rozpra
wą przewodniczący kolegium,a na rozprawie - przewod
niczący składu ' <lrzekającego. ' 

Rozdział 6 

Obwiniony i jego obrońca. -

Art. 29. Obwinionyrń' jest osoba, przeciwko której zło
żono wniosek <l ukaranie. 

Art. 30. § 1. Obrońcą moze być osoba uprawniona do 
obrony według przepisów ustawy o ustroju adwokatury 
lub inna osaba godna zaufania i dopuszczona przez przewod
niczącegokqlegium lub składu orzekającego, ,'a w szcze
gólności przedstawiciel związku , zawooowego lub innej 

, organizacji społecznej, której ' członkiem jest obwiniony. 
§ 2. Upoważnienia do obr<>ny obwiniony może udzielić 

na piśmie lub ustnie do protokołu ro~prawy. 
§ 3. ' Obrońca możePooejino~ać wszelkie czynności pro

cesowe przewidziane dla obwinionego. 
. Art. 31. Jeżeli obwiniony ' jest ubezwłasnowolniony, to 

przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której pieczą obwi
niony ' 'pozostaje, może podejmawaćna jego korzyść wsze 1-
,kie czynności procesowe, ił przede wszystkim ustanawiać 
obrońcę oraz' wnosić środki zaskarżenia. , 

Rozdział 7 

Pokrzywdzony. 

Art. 32. Pokrzywdzonym jest ten, czyje , d-obro prawne 
zostało ' bezpośrednio' naruszone lub źagrożone przez wykro
czenie. 

Art. ' 33. § 1. Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą 
fizyczną. czynności procesowych dokonuje o.rga,n uprawnio-
ny do działania w jego imieniu. ._ 

§ 2. Prawa pokrzywdzonegO', który nie ma pełnej zdol
ności da czynnaści prawnych albo który na skutek wad 
fizycznych lub psychicznych nie jest , w stanie branić swych 
interesów. wy~anuje przedstawicielustawawy albo os()ba, 
pod której pieczą pokrzywdzony pozostaje. -

Rozqział 8 

Dowody. 

Art. 34. § 1. Dowody przeprowadza się z urzędu lub na 
/Wniosek. Wniosek , dowodowy powinien wskazywać, Jakie 
okoliczności mają być udowodnione. , 

§ 2. Dowodami mogą być w szczególn,ości: 
1) zeznania świadków, 
2) opinie urzęd6w powołanych do ich wydawania, insty- ' 

tutów lub 'zakładów specjalistycznych albo opinie bieg
łych. 

3) wyjaśnienia obwinioneg-o, 
4.)- oględziny miejsca, rzeczy lub osoby, 
5) dokumenty. 

§ 3. Wiarogodność f moc dowodów podlega swpbodnej 
.ocenie kolegium" opartej na wszechstrol.mym razważeniu ze
braneg,o materiału. 

Art. 35. § 1. Każda osoba wezwana w charakterze _
świadka ma obowiązek: stawić się we wskazanym miejscu 
o,raz terminie i złożyć umanie. 

, § 2. Swiadka,_który nie może stawić się na weżwanie 
z powodu choroby, kalectwa Lub innej trudnej do pokonania 
!przeszkody, skład orzekający lub wyznaczony czlonek, skla
,ctu orzekającego może prze,słuchać w miejscu, w którym świa-
dek -p,rzebywa. ' 

Art. 36. Osoby obowiązane do zachowania tajemni<:y 
' !państwowej. służbowej albo związanej z wykonywaniem za
,wodu lub funkcji magą być przesłuchane co do oko\i~zności, , 
.na które rozciąga się ten obawiązek, tylko po zwolnieniu 
tych ,osób od obowiązku z'ilchowimia tajemnicy w trybie i na 
'Zasadach określ,onych w odrębnych przepisach. ' 

_ Art. 37. § 1. Ospba naj'bJiższa dla obwinionego ,1Iloże od-
mówić zeznań. - -

§ 2. Prawo do odmowy zeznań trwa mimo ustania mał-
żeństwa lub pr~ysposobie,nia. " 

§ 3. Swiadek m-oże odmówić udzielenia odpowiedzi na' 
pytania, jeżeli Odpowiedż mogłaby narazić ,'jeg-osamego lub • 
.osobę mu najbliższą na ' odpowiedzialność za przestępsl wo 
lub wykroczenie. 

§ 4. Przed rozpoczęciem , przesłuchania świadka poucza 
się go oprawie odmpwy złożenia zeznań .i udzielenia odpo
wie~zi na pytania oraz uprzedza się go o odpowiedziaLn,ości 

karnej za ~łożenie fałszywego zeznania. 
Art. 38. § L Jeżeli w sprawie wymagane są wiadomości 

specjalne. można zwrócić s ię a wydanie .opinii do urzędów 
powołanych do wydawania opinii, instytutów, zakładówś-pe
cjalistycznych,_ a w wyjąl'kowych wY'padkach '- do biegłego. 

§ 2. Do biegłego stosuje się odpowiednio prz-episy do- . 
tyczące świadków i wyłączenia c złon~a' kolegium od Udziału 
IW rozpoznawaniu sprawy. ," 

Art. 39. § 1. W razie potrzerby moż'na przeprowadzić 
.oględziny miejsca, rzeczy lub OSQby. " ' 

§ 2. Osoba, u której znajduje się przedmiot oględ:zi,n 

lub dowód rzec'Z'owy, jest obowiązana na weżwanie ··orga
nu prowadzącego postępowanie do ' okazania prze'<imiotu, . 
a w razie potrzeby - do jego wydania w celu dosta'rczenia 
na miejsce przeprowadzenia dowo~,u. ' 

Art. 40. § 1. W sprawach ° wykrocze.nia okreslQ.lle ' w 
art. 60, 119, 120, 122, 126, 133-136, 148 i 149 -Kodeksu wy
kroczeń, w celu , znalezienia przedmiotów, o których mowa 
wart. 39, Milicja Obywatelska; a w toku czynnaści sptaw
dzających równiez organ Państwowej Inspekcji Handlowej 
.oraz służby ochronnej lasów państwowych mogą ' dokonać 
przeszukania pomieszczeń i innych miejsc, a także ,' osoby 
i rzeczy, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszcze
nia, że przedmioty te tam się z,najdują. -

§ 2. Przeszukanie następuje na polecenie prokuratora. 
,§ 3. W wypadkach nie cierpiących zwłoki, ' jeżeli pole-_ 

cenie prokuratora nie mogło być wyda,ne uprzednio, można 
dokonać przeszukania, jednakże organ dokonujący przeszu
kania obowiązany jest następnie zwrócić się do prokuratora 
o zatwierdzenie przesz'ukania. Na zgłQszo.ne do __ ,protokołu 

żądanie osoby, u której przeprowadzono przeszukanie, (}o
ręcza się F~j postanowienie; o prawie zgłoszenia tego żąda
nia należy os,obę tę pouczyć, a w razie zgłoszenia -żądan.ia 
lWciągnąś je do protokołu. 

Art. 41. § 1. Przeszuk,ania zamieszkałych pomieszczeń 

można d,okonywać w porze nocnej tylko w wypadkach nie 
cierpiących zwłoki; za poni 'nocną uwaza się czas od' go
dziny 21 do godziny 6. 

§ 2. Przeszuk,ania r;Jsoby ' i ;od zieży na niej p~winno do
,- konywać się w miarę możności ~a pośrednictwem osoby fej 

samej płci. 
Art. 42. § 1. Osobę, u której ma ,nastąpić pneszukanie, 

należy przed ·rozpoczęciem czynnosci zawiad:omić o" jego ' 
celu l ,wezwać do wydania p()Szukiwany~hprzedmiotów:, 
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okazując w razie odmowy wyda'nia polecen i'e przeszukania, 
li w wypadkach wymienionych w· art. 40 § 3 - nakaz 

. kierowni ka właściwej.. jednostki Milicji Obywa telskiej lub 
legitymację służbową. 

§ 2. Podczas .przeszukania ma prawo być obecna . osoba, 
u której ma nastąpić przeszuka,nie, oraz osoba przybra na 
przez prowadzącego czynność. W razie nieobecności gospo
darza lokalu należy do przeszukania przywołać przynajmniej 
jednego dorosłego domownika lub sąsiada. 

.§ 3. Do przedmiotów wydanych lub znalezionych w cza
sie przesw kania stosuje się odpowiednio art. 138 § 2-5. , . 

·Art. 43. § 1. Przedmioty zbędne dla postępowania 

zwraca się osobie uprawnionej, a jeżeli ich posiadaJ}ie jest 
zabronione, to przekazuje się je właściwemu urzędowi lub 
instytucji. 

§ 2 . . Przedmiot, co do kt-órego powstaje wątpliwość. 

. · 'komu nal,eży go wydać, ' składa się do depozytu organu 
'administracji finansowej prezydium wlaściwej rady narodo
wej, a przedmioty wartościowe - do depozytu w Narodowym 

:' Banku Polskim. Prze'pisy o likwidacji nie podjętych depozy
'. t6w i nie odebranych rzeczy stosuje się odpowiednio. 

Rozdziął 9 

Wezwania I zawiadomienia. 

Art. 44. § 1. Na ,rozprawę przewodniczący ',. kolegium 
~ . wzywa do ośoQistego stawiennictwa obwinionego i niezbęd
" 'nych świadków, a. w razie potrzeby zarządza również sprowa-

dzenie innych dowodów. 
§ 2. O terminie ro'zprawy za'wiadamia , się -oskarżyciela 

-publicznego, obrońcę obwinionego i pokrzywdzonego . 
. § 3. Przewodniczący kolegium oraz przewodniczący 

~kładu ~rzekającego mogą zawia.domić związek zawodowy 
łul> , inną organ~zację społeczną, że pożądany byłby udział 

.w roz.prawie ich przedstawicie,la w celu udzielenia infor
macji o dotychczasowym zachowaniu się i osobie obwinio
nego, albo t.eŻ mogą zwrócić się do nich o udzielenie takich 
anfprmacJi na piśmie. -

Art. 45. § 1. ,Osoby wymienione wart. 10 § 1 pkt 5 
lit. a-e nie są obowiązane do składa.nia zeznań w charakte
~ze . ślWiadka ' lub do wys,tępowania w charakterze biegłego, 
można jednak zwrócić się o wyrażenie przez te osoby zgody 

, Gla złożenię. zeznań lub wystąpienie w charakterze biegłego . 
IW razie wyrażenia zgo'dy wezwania dla , tych osób nie mogą 
zawierać zagrożenia zastosowania środków przymusu, a w ra
zie niestawiennictwa na wezwanie lub odmowy · złożenia 

' zeznań nie, można do nich stosować tych środków . 

§ 2. Do osó,b , wymienionych wart. 10 § l pkt S lit. f 
StoS/uje się odpowiedn io § l, jeżeli okóliczności, których 
zeznania lub opinie mają 90tyczyć, związane są z wykony
waniem przez te os·oby fu.nkcji urzędowych lub służbowych. 

§ .3 . . Art. 10 § 2 i 3 stosuje się odPowiednio. 
. Art. 46. § 1. Przewodniczący kolegium może w uzasad

nionych wypadkach wezwać obwinionego lub innego ucze
stnika postępowania d,o nadesłania na piśmie wyjaśnień bez 

. !potrzeby osobis,tego s-tawiennictwd" na rozprawę. 

. § 2. Jeżeli obwiniony lub świadek mieszka poza miej
scowością, w której ma siedzibę dane kolegium, 'przewod
niczący kó'legium może zwrócić się do kolegium pierwszej 
instancji, na którego terenie działania mieszkają te osoby, 
() przesłuchanie ich co do wskazanych okoliczności. Prze-
6łuchania dokonuje skład ' orzekający lub jego przewodni-
czący. . 

Art. 47. § 1. Wezwanie obwinionego na rozprawę po
winno zawierać oznaczenie zarzucanego czynu, a 'ponadto 
pouczenie, 'że w razie niestawiennictwa . można 7.arządzi~ 

' przymusowe doprowadzenie obwinionego albo przeprowadzić 
rozprawę -zaocznie. I 

§ 2. Wezwanie przeznaczone dla obwinion ego powinno 
zawierać ponadto pouczenie o tym, że może o,n sprowadzić 
na rozprawę świadków i przedstawić inne dowody na swoją 
obronę lub wskazał: je k.olegium w takim czasie, aby dowody 
te mogły być prz.eprowadzone na rozprawie, oraz pouczenie 
o przysługującym mu prawie k9rzys1tania z pomocy- ,obr ońcy 
i o tre ści art. 124 i 132. 

Art. 48. Obwiniony oraz · pokrzywdzony ~powinni być 
zawiadomieni o terminie rozprawy 'oraz . o terminie i miejscu 
przeprowadzenia dowodu poza rozprawąprzynajmn'iej 7 dni 
przed tym terminem. 

Rozdział 10 

Rozprawa . 

Art. 49. § 1. Rozprawa odbywa się ustnie l Jawnie. 
§ 2. Skład 'orzekający -może wyłączyć jawność całości 

lub części rozprawy, jeżeli jawność mogłaby wy)"ołać za-
kłócenie spokoju lub porządku publicznego. - I 

Art. 50. § 1. Przew'odniczący składu orzekaJącego kie
ruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym i sprawnym 
:przebiegiem, bacząc, aby w toku rozprawy lO'stały wyjaś
nione wszystkie istotne okoliczności sprawy, przemawi.ające 
zarówno na korzyść, jak ina nieko-rzyść obwinionego. 

§ 2. Przewodniczący składu orzekającego powinien dą
żyć do tego, aby rozstrzygnięcie sprawynastEj,pilo' w miarę 
możności na 'pierwszej :r:.ozprawie. 

Art. 51. Jeżeli obwiniony nie stawił się ' na ro'Zprawę 
i w · aktach sprawy brak jest dowo·du doręczenia mu wez
wania na rozprawę, to odracza się rozprawę, przy czym 'skład 
orzekający może, jeżeli uzna to ~a celowe, przeprowadzić 

postępowanie dowodowe, a . w szczególności . przesłuchać 
świadków, którzy stawili się na rozprawę. Nanastęp:lej 
roz.prawie dowody te należy przeprowadzić ponownie, jeśli 

zażąda tego obwiniony; a skład orzekający uzna to za ko- . 
nieczne w interesie obrony. 

Art. 52. § 1. Jeżeli obwiniony, któremu. doręczono wez
wanie na rozprawę, nie stawi się, przeprowadza się roz
prawę zaocznie. Nie dotyczy to wypadków, gdy skład orze
kający uznał udział obwinionego w rozprawie za konieczny; 
wówczas rozprawę odracza się po ewentualnym przeprowa
dzeniu p'ostę.powania dowodowego, a w szczególności po 
przesłuchaniu -tych świadków, którzy stawili się na rozprawę. 

§ 2, W razie nie usprawiedliwionego niesta'wiennictwa 
obwinionego, którego udział w rozprawie jest konieczny, 
przewodniczący składu orzekającego może zarządzić przy
musowe doprowad.zenie obwinionego przez Milicję Obywa
telską. 

Art. 53. § ,1. Obwinionemu należy wyjaśnić, jaki czyn 
. został mu zarzucony we wniosku o ukaranie. 

§ 2. Jeżeli obwiniony przyznaje się do winy, a wy jaś
nienia jego nie budzą wątpliwości, można nie przeprowadzać 
dalszych dowodów. 

Art. 54. § 1. Wniosek dotyczący przeprowadzenia dowo
du należy uwzględnić, chyba że przerlmiotem dowodu jest 
okoliczność nie mająca istotnego znaczenia dla sprawy lub 
wyjaśniona już na podstawie innych dowodów zgodnie 
rz twierdzeniem wniosko.dawcy. 

§ 2. Skład orzekający może w kaidym stadium postępo
wan~a zmienić, uzupełnić lub uchylićpostanowienieooty-
czące przeprowadzenia dowodu. ' 

. § 3. Poza rozprawą o d()puszczeni~ ' dowodu lub jego 
2abezpieczeniu decyduje przewodniczący składu orzekającego 
~ub przewodniczący kolegium. 

">--' 
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Art. 55. § .1. Na rozprawie. możn-a odczyty,wać protokoły 
przesłuchań , o.bwinionego, świadków i biegłych, chyba że 
'bezpoś,edpie przeprowadz.enie dowodu jest niezbędne, jak 
również odczytywać lub ujawniać wszelkie dokumenty i ad
nota<:je znajdujące się w aktach. 

§ 2. Jeżeli zachodzi p<>trzeba uzupełnienia materiału do
wodowego w sprawie, a nie można tego uc.zynić na prowa
dzonej rozprawie, to należy rozprawę odroczyć .. Postanowie
nie o odrocząniu ro~prawy powiąpo wskazywać, w ja'kl spo
sób materiał dowodOwy ma być uzupełniony. 

§ 3. Roz.prawę odroczoną prow,ad'zi się w n.owym termi
nie w dalslym ciągu .. Jeżeli skład orzekający uległ zmianie, 
ujawnia się dow9dy przeprowadzone poprzednio" chybą że 
skład orzekający uzna za konieczne' panowne ich przepro
wadzenie. 

Art. 56. Po zamknięciu postępowania dowodowego prze
wodniczący składu orzekającego udziela gIDSU kolejno oskar
życielowi publicznemu, pokrzywdzo,nemu,obrońcy i obwi
lDionemu, po czym z(!rządze tajną naradę, . na któr.ej oprócz 
składu onekającego mOże by,ć obecny tylko protokolant. 

Art. 51. § l. Skład orzekający ne podstawie całokształtu 
materiału dowodowego ujawnionego na rozprawie rozstrzyga 
/Większością giosów w kwesUl winy i kary oraz w innych 
kwestiach przewidzianych w przepisach prawa. 

. § 2. Rozstrzygnięcie podpisuj4 przewodniczący i człon-
kowie składu orzekającego, nie wyłączając przegłosowanego, 
który podpisując rozstrzygnięcie ma prawo zaznaczyć na 
nim swoje zdanie odręb?e. 

Art. 58. Skład orzekający wydaje orzeczenie o ukaraniu, 
odst.ąpieniu od wymierzenia kary lub uniewinnieniu albo po
stanowienie o umorzeniu postępowania. 

Art. 59. § l. Orzeczenie o ukaraniu powinno zawierać: 

1) oznaczenie kolegium, które je wydało, imiona i nazwi
ska przewodniczącego oraz członków składu orzekającego 
f protokolanta, 

2) datę i miejsce wydania orzeczenia oraz zaznaczenie, czy 
zostało ono wydane w postępowaniu zwyczajnym, czy też 
Iprzyspieszonym, 

3) imię, nazwisko oraz inne dane określające tożsamość 
obwinionego. 

4) określenie czynu zarzucanego obwinionąmu, 
5) określenie czynu przypisanego obwinionemu, .z poda

lliem czasu i miejsca jego popełnienia. oraz ws~alanie 
naruszonego przepisu prawa, 

6) decyzję co do kary, z po,wolaniem podstawy' prawnej, 
1) d,ecyzję co do kosztów postępowania, dowodów rzeczo

wych;- jeżeli zostały one zajęte, oraz innych kwes-tii prze
widzianych w przepisacl1 prawa, 

8) pouczenie o trybie i terminie zaskarżenia, 
9) uzasadnienie. , 

§ 2. Jeżeli ukarany jest osobą przebywającą czasowo na 
obszarze Państwa Polskiego, to skład orzekający może orzec, 
ze orzeczenie o ' uk araniu jest natychmiast wykonalne, sto
sującw miarę potrzeby art 13 pkt 4. 

§ 3. W wypadku, O którym mów a w § 2, jak ' również 
w wypadku wydania orzeczenia w pOSltę 'powaniu przyspie
szonym, należy · w orzeczeniu zamieścić wzmiankę, że podlega 
'Ono wykonaniu z chwilą jego wydania. 

, Art. 60. Orzeczenie o uniewinnieniu oraz postanowienie 
o umorzeniu' postępowania powinny 'lawieraćdane, o ~tórych ' 
mowa wart. 59 § 1 pkt 1-4 i 7-9, e orzeczenie o Qdstą
pieniu od wymierzenia, kary -:- także dane, o których mowa 
'W pkt 5, oraz odpowiednio. decyzję o uniewinnieniu, o · umo
rzeniu postępowania albo o odstąpieniu odV;ymierzenia 
kary i ewentualnym zastQSOwaniu 'do sprawcy środka oddzia
ł-ywania społecznego. 

,/ 
.' 
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Art. 61. § l. Rozstrzygnir,da wydane w wynik-u rozpra
wy ogłasza się niez:włocznie po zakońcleniu nar.ady. 

§ 2. ' Jeżeli orze.czenie lub postan.owienie o umorzeniu 
postępowan.ia ogloszono na roz,pra,wie, to uprawnieni dó wno. 
szenia odwołań , mogą żądać, bezpośrednio 'po jego ogłoszeniu, 
doręczenia im tego rozstrzygnięcia. W tym wypadku . termin 
d.o wniesienia środka zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia. 

§ 3. ,Wydane zaocznie orzeczenie . oraz wydane za'Ocznie 
lub n'a posiedzeniu postanowienie o umorzeniu pos-tępowania 
doręcza się niezwłocznie obWinionemu i jego obrońcy. Jeżeli 
obwiniony po złożeniu wy jaśnień- samowolnie opuścił miejss:e 
rozprawy przed jej zakończeniem, to wydanego w takim wy
padku rozstrzygnięcia nie uważa się za zaoczne. 

Art. 62. Przewodniczący kolegium może zezwolić na 
dokonywan'ie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu lub 
dźwięku przebiegu rozprawy z prawem publikacji, gdy pne
mawia za tym uzasadniony interes społeczny, a dokonywanie 
tych czynności nie utrudni prowadzenia r:ozprawy. 

Art. 63. § l. Przewodniczący składu orzekającego wyda
je wszelkie zarządz.enia niezbędne do utrzymania porządku

na roz.prawie. 
§ 2. Przewodniczący składu orzekającego może, jeżeli 

uprzednie ostrzeżenie nie -odniosło skutku, nałożyć na osobę 
zakłócającą porządek rozprawy łub namszającą pOwagę ko
legium karę . porządkową od 50 do 500 złotych; przewodni
czący może również zarządzić wydalenie tej osoby z sali 
rozpraw. 

DZIAŁ IV 

POSTĘPOWANIE NAKAZOWE 

Art. 64. § l. W sprawach, w których nie zachod'li po
trzeba wymierżeniakary innej niż grzywna od ~O do 500 
złotych, przewodniczący kolegium pierwszej instancji może 
orzekać tę karę w drodze nakazu ka,mego. _ 

§ 2. Orzekanie w postępowaniu ńakazowym może nutą:
pić wyłącznie na podstawie wniosku o ukaranie, s'porządzo
nego przez instytucję , państ.wową lub społeczną w wyniku 
dokonanych przez nią ustaleń, popartych dowodami załączo
nymi do wniosku o ukaranie albo protokołami lub notatk.ami 
służbowymi. jeżeli z materia/ów tych nie wynika, że obwi
n~ny kwestionuje popełnienie czynu zarzucanego mu we 
Wniosku o ukaranie. 

§ 3. Nie orzeka się kary w drodze nakazu karnego, je
żeli w myśl przepisów prawa należy orzec karę - dodatkową, 
nawiązkę lub odszkodowanie. 

. Art. 65. ' § l. Do nakazu karnego · stosuje się odpo'Wied~ ' 
nio art. 59 § 1 pkt 1-8. 

§., 2. Nakaz karny doręcza . się obwinionemu onłZ temu, 
kto złożył wniosek o ukaranie. 

." 

DZIAŁ V 

'POSTĘPOWANIE MANDATOWE 

Art. 66. § l. FunkcJonarius7e Milicji . Obywatelskiej mo-
gą, za wykroczenia poddane orzecznictwu kolegium, określo
ne w trybie art. 67, pakładać 'Ił .drod'?e_. mandatu karnego 
grzywny w wySQkości od 20 do 2}>0 złotych, jeżell: -

1) schwytają sprawcę na g,orącym uczynku lub : bezpośrednio 
potem albo . , 

2) pod nieobecność sprawcy stwierdzą naoczniepopelnlenie 
wykroczenia, a nie, 'laChodzi wątpliwość ~ • do ' osoby 
~rawcy. · 
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§ 2. Funkcjonariusz nakładający grzywnę w drodz~ -man
datu. karnego obowiązańy jest pouczy t sprawcę ' oprcfwie 
odmowy przyjęcia ' mandatu oraz o tym. że w razie odmowy 
przyjęci'a mandatu sporządzony zostanie wniosek o ukaranie. 

§ -3. Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw 
Wewnętrwych może nadać w· drodze rozporządzenia u pra w

-nienia określone w § l także funkcjonariuszom innych orga
nóW'. 

Art. 67. § 1, Wykrocz.~,nia. za które funkcjonariusze Mi
licji Obywatelskiej upoważn'ieni są do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnęgo. określi w drodze rozporząd zenia 
Minister Spraw Wewnętrznych. 

§ 2. Wykroczenia. za które funkcjonariusze innych orga
nów upoważnieni ' są do nakładania grzywien w drodze man
datu karnego. oraz zasady i sposób wyd'awaniaupoważnień 
OKreśli w drodze r07porządzenia właściwy naczelny organ 
administracji państwowej w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych: 

Art. 68. § 1. ' Zasady i spo·sób nakładania przez funkcjo
nariuszy Milicji Obywatęlskiej oraz innych upoważnionych 
uo tego orga'nów grzywien w drodze mandatu karnego określi 
w drodze rozporządzenia ' Minister Spraw 'Wewnę~rznych. 
Rozporządze.niem tym · może być wprowadzone ściąganie w 
trybie · przepisów -o postępowaniu egzekucyjnym w admini
sttacji nałożonej przyjętym przez ukaranego mandatem kar
nym i nie uiszczonej w wyznaczonym terminie grzywny. 

§ 2. Zasady uiszczania i ściągania grzywien nałożonych 
w drodze mandatu ka.rnego określi w drodze ' rozporządzenia 
Minister Spra w We'wnętrznych w porozumieniu z Ministrem 
Finansów. 

DZIAŁ VI 

POSTĘPOWANIE PRZYSPIESZONE 

Art. 69. W postępowaniu przyspieszonym stosuje się 
przepisy o postępowaniu przed 'kolegium pierwszej ins-tancji, 
jeżeli przepisy niniejszego d'ziału nie stanowią inaczej. 

Art. 70. § 1. W razie szerzenia się na danym terenie 
określopych wykroczeń można, wprowadzić w sprawach o ' ta-
ide wykroczenia 'pos'tępowanie przyspiesz()Ile przed kole
giami. z tym zastrzeżeniem, że n,ie można nim obejmować 
wykroczeń określonych wart. 119, 120. 122, 124. 132 i 134 

- "'Kodeksu wykroczeń., 

§ 2. Pos:tępowanie przyspieszone wprowadza dla obszaru 
całego Panstwa Minister Spraw Wewnętrznych, a dla obs7aru 
poszczególnego wojewódzkwa (miasta wyłącwnego z woje
wództwa) lub jego części - prezydium wojewódzkiej rady 

: narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z wojewÓdz
twa) Vi porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Postępowanie przyspie?izone może być wprowadzone 
na cza,s nie przekraczający ogółem 6 miesięcy w ciągu roku. 

Art. 71. W s'prawach o wykroczenia objęte pos'tępowa
niem przyspies'zonym orzeka się w tym postępowaniu tylko 
wówczas, gdy . sprawca wykroczenia został schwytany na 
go-rącym uczynku lub bezpośrednio potem i doprowadzony 
na rozprawę. 

Art 72. § '1: Milicja Obywatelska lub inny organ. któ
remu szczególne ustawYIX'wierzają zadania w zakresie ·ochro
l1y porządku i bezpiecźeństwa publicznę,go. w wypadku 
&Chwytania ' na gorącymliczynku lub bezpośrednio potem 
sprawc>-y , wykracze'nla, które objęte :: jest ' pO"stępowaniem 
przyspieszonym, może zatrzymać i doprowadzić go do.' ko
legium' pierwszej instancji. 

§ 2. Osoba wezwana przez organ. o którym mowa w § 1, 
90 stawienia się w kolegium w charakterze świarlka , obo-

wiąiana jest stawić się we wskazanym mIeJSCU, dniu i go
dzinie; art. 136 stos·uje się tu odpowiednio. 

Art. 73. W sprawach roz.poznawanych ' w postępow.;lniu 
przyspieszonym: 

1) organ, który doprowad z ił obwinionego do kolegium, mo
że zgłosić wniosek o ukaranie ustnie , do proto kołu, 

2) kolegium bezzwłocznie przystępuje do ro zpozna wania ' 
S1prawy, 

3) termin do wniesienia środka zaskarżenja wynosi 3 dni 
od dnia 0910sz'enla orzeczenia. 

4) orzeczenie o ukaraniu jest wykonalne z chwilą jego ogło
szenia, przy czym: 

a) ukaranegO karą aresztu z8satlniczego osadza się w za
kładzie karnym bezpośrednio po rozpra wie. 

b) . ukarany karą grzywny z zamianą na zastępczą karę 
aresztu zobowiązany jest do uLszcienia grzywny w ter
minie 3 dni od ogłoszenia o,rzeczenia, ohyba że s'klad 

. orzekaj.ący zobowiąże go do uiszczenia grzywny nie
zwłocżnie po ogłoszeniu orzeczenia. W ra zie nieuisz
czenia grzywny zarząd za się przymusowe osad zenie 
ukarane,go w zakładzie karnym w celu wykona,nia za-
stępczej kary areSl.tu, . 

5) kolegium drugiej instancji rozpoznaje odwołanie najpóż
:niej w ciągu 14 dni od otrzymania akt, 

6) o osadzeniu ukaranego w .zakładzie karnym administra
cja zakładu na wniosek uk'aranego zawiadamia niezwłocz
nie . osobę przez niego wskazaną. 

Art. 74. § 1. Do osób stale uchylających się od -pracy. 
nie mających stałego miejsca zamieszkania lub stale zmienia
jących miejsce pobytu bez zameldowania. postępowanie 

określone wart. 71-73 stosuje się również w sprawach nie 
objętych postępowaniem przyspieszonym, jeżeli zachodzi uza
sadnionaobawa, że rozpoznanie sprawy VI postępo\(aniu 

zwyczajnym będzie niemożliwe .lub znacznie utrudnion~. 
§ 2. Postępowanie określone wart. 71-73 można ' za

stosować również do osób przebywających jedynie czasowo 
. na terenie Pailstwa Pol?~iego. jeżeli zachodzi uzasadniona 
obawa. że rozpoznanie spra'wy w postępowaniu zwyczajnym 
będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione. 

§ 3. W wypadkach. o których mowa w§ 1 i 2, o za
'Stosowaniu' postępowania określonego w/ art. 71-73 należy 
ISprawcę uprzedzić w kazdym stadium pośtępowania. ' 

DZIAŁ VII 

POSTĘPOWANIE PRZED KOLEGIAMI PRZY PREZYDIACH 
GROMADZKICH RAD NARODOWYCH. 

RAD NARODOWYCH OSIEDLI I RAD ŃARÓDOWYCH 
MIAST NIE STANOWIĄCYCH POWIATOW 

Art. 75. Do ' postępowa.oia przed kolegium przy prezy
dium gromadzkiej rady narodowej. rady narodowej osiedla 
i rady narodowej miasta nie stanowiącego powiatu stosuje 
się odpowiednio przepisy niniejszego kodeksu, jeżeli przepisy 
tego dzialunie stanowią inaczej. 

Art. 76. Kolegia wymienione wart. 75: 
1) . orzekają tylko w sprawach o te wykroczenia, k tóre 

określi Minister Spra w Wewnętrznych w drodze rozpo
rządzenia. 

2) nie orzekają kary grzywny powyżej t ()()O zlotych. kary 
aresztLl (zasadniczego i zastępczego) ' ani kary ogranicze
niawolności, a jeżeli uznają, : że hależy wymierzyć karę 
gI"lywny vi wymiane ' wyż:;J.yrri, , karę aresztu lub karę 
ograniczenia wolności. przek,azują sprawę do roz pozna
nia w pierwszej instancji kolegium przy prezydium po
wiatowej rady narodowej. ' 
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3) nIe stosują przepisów o postępowaniu ' nakazowym, 
4) nie stosują przepisów o postE}powaniu przyspieszonymi 

właściwe do orzekania w tym postępowaniu jest kole
gium przy prezydium ,powiatowej rady narodowej. 

D,Z I A ł. VIII 

SRODKI ZASKAR2ENIA 

Rozdział 11 

Przćpisy ogólne. 

Art. 77. § 1. Srodkami zaskarżenia są: odwołanie, żą
danie skierowania sprawy na (lrogę pośtępowania sądowego 
i zażalenie. 

§ 2. Srodki zaskarżenia wnosi się w terminie 7 .dni od 
dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia, a jeżeli ' rozstrzygnięcie po
dlega doręc zeniu ( - od dnia doręczenia, za pośrednictwem 

kolegium, które wydalo zaskarżone rozstrzygnięcie. 
Art. 78. Przewodniczący kolegium po otrzymaniu środka 

za skarżenia: 
1) odmąwia jego przyjęcia, jeżeli wniesiony został po ter

minie lub przez osobę ' nieuprawnioną albo jest niedo
puszczalny z mocy ustawy, albo 

2) przekazuje niezwłocznie akta sprawy orgąnowi właści

wemu do jej ro zpóznania. 

Art. 79. § 1. W , razie cofnięcia środka zaskarżenia po
wstawia się go bez rozpoznania. 

§ 2. Rozstrzygnięcie nie zaskarżone oraz rozstrzygnięcia 
podjęte w wyniku rozpoznania środka zaskar~enia stają się 
prawomocne. 

Rozdział 12 

Odwołanie. 

Art. 80. Od orzeczeń kolegium pierwszej instancji i na
kazów karnych obwiniony, oskarżyciel publicwy, pokrzyw
dzo~y oraz instyŁucjapaństwowa lub społeczna, która zło
żyła wniosek o ukatllnie, mają prawo odwołać się do ,kole
gium drugiej instancji, ' z wyjątkiem wyp.adku, o którym 
mowa wart. 86. . ~ 

Art. 81. Do postępowania przed kolegium drugiej in
stancji stosuje się. odpowiednio przepisy ó postępowaniu 

prz.ed kólegium pi~rwszej instancji ze zmianami przewidzia-
nymi wart, 82-84. . ' 

Art. 82. § 1. Kolegium drugiej . instancji orzeka na pod
stawie materiału dowodowego, ' zebranego przez lwlegium 
pierwszej instancji. 

§ 2. Skład orzekający jednak przeprowadzi dowód z do
kumentu dołączonego do odwołania lub przedstawionego na 
r07.prawie, .a w uzasadnIonych wypadkach może również 

przeprowadzić postępowanie dowodowe za pomocą innych 
środków dowodowych, zwłaszcza gdy ma się to przyczynić 
do przyspieszenia lub uproszczenia postępowania. 

Art, 83. O terminie ror.prawy przewodniczący kolegium 
zawiadamia obwinionego, jego obrońcę. pokrzywdzonego oraz 
tego, kto złożył odwołanie, a ponadto oskarżyciela pu,blicz
nego, jeżeli brał on udział w postępowaniu przed' ,kolegium 
pierwszej instancji albo' jeżeli Interes . społeczny uzasadnia 
jego udzlaL 

Art. 84. § 1. Skład orzekający kolegium drugiej in
stancji: 

1) utn;ymuje w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie albo 
2) uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie, przy czym: 

'a) wydaje nowe , rozstrzygnięcie, zmiemaJąc zaskarżone 
rozstrzygnięcie w całości lub części, albo 

b) . przekazuje sprawę kolegium pierwsze.j instancji do 
ponownego rozpoznania, jeżeli za,chodzi potrzebapo'
nownegoprzepwwadzenia postępowania dowOdowego 
lub jego uzupełnienia, a okoliczności sprawy nie uza
sadniają zastosowania art. 82 § 2. 

-§ 2. O utrzymaniu w mocy lub uchyleniu rozstrzygnię
cia skład orzekający kolegium 'drugiej instancji ro zstrzyga 
orzeczeniem. 

§ 3. Uchylając zaskarżone rozstrzygnięcie, skład orze
łkający 'kolegium drugiej instancji nie może orzec za.sadniczej 
kary aresztu ani kary ograniczenia wolności. Jeżeli ućhy- . 
lone rozstrzygnięcie zaskarżono na 'niekorzyść ,0b~iriiorH:!go, ' " 
iI skład orzekający uzną, że należałoby orzec kan~ aręsźhf:. 
lub karę ogranicZenia wolności, przekazuje spra~ę kole': 
gium pierwszej ·instancji do ponownego' rozpoznania. 

Art. 85. Kolegium drugiej instancji, ' a . także kolegium 
pierws'zej instancji, któremu przekazano sprawę do ponów
,nego rozpozniłnia na podstawie art. 84 § 1 pkt 2 lit. b i § 3, 
może ukarać obwinionego albo zaostrzyć karę tylko wtedy, ' 
gdy odwołanie wniesiono na jego niekorzyść. 

Rozdział 13 

:2:ądanie skierowania sprawy na drogę postępowania 
sądowego. 

Art. 86. Od orzeczeń kolegium pierwszej inst ancji o uka
raniu zasadniczą karą ares'ztu lub karą ograniczenia wolności 
uprawnieni do wnoszenia odwołań mają prawo złożyć śj;odek . 
zaskarżenia w postaci żąda.nia skier,owania . sprawy na drogę 
postępowania sądowego. 

Rozdział 14 

Zażalenie. 

Art. 87. § 1. . Na postanowienie 'o odmowie wszczęcia 
postępowania przysługuje zażale·nie do przewodnicząc~~ ' 
'kolegium drugiej instancji; 'zażalenie to przysługuje tem.'u, kto .' 
złożył wniosek o uka·ranie. 

§ 2 . . W wyniku rozpoznania ' zażalenia przewodniczący - , 
ko..\.egium utrzymuje ' postanowienie w mocy albo uchyll(le ', 

-iprzeka'zuje sprawę przewodniczącemu kolegium pierwszej 
instancji w celu wszczęcia postępowania. 

Art. 88. § 1. Na postanowienie o .umorziniu postępowa~ 
nla. uprawnionym do wnoszenia odwołań przysługuje zażale-
niecio kolegium drugiej instancji. . 

§ 2. W wyniku rozpoznania zażalenia skład orzekający 
utrzymuje pOSltanowieniew mocy albo uchyla je i przeka
zuje ' sprawę do rozpoznania kolegium pierwszej instancji; 
art. 85 stosuje się 'tu odpowiednio. . . " .. 

Art. 89. § 1. Na postanowienie przewodniczącego s~ładu 
orzekiljącego o nałożeniu na podstawię art. 63 § 2 kary . po
rządkowej przysługuje ukaranemu niezwłocznie po nałożeniu 
tej kary zażalenie do składu orzekającego, którego przewod- ' 
niczący wydał postanowienie. Zażalenie to wnosi się ustnie 
do protokołu rozprawy. . 

§ 2. W wyniku roz;poznania zażalenia skład orzekający . 

utrzymuje postanowienie w mocy . albo uchyla je i łagodzi , 
karę porządkową lub uwalnia od niej ukaranego. " 

Art. 90. § 1. Na postanowienie o odmowie przywrócenia . 
terminu. z wyjątkiem terminu do wniesienia żądania ' skiero- ' 
wania sprawy na drogę/"postępowania sądowego,przysluguje ~ 
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. wnoSLącemu o przywrócenie terminu zażalenie do przewod
niczącego kolegium drugiej instancji. 

części wynagrodzenia za pracę (art. 21 § 2 tego kOiieksu) -
przekazuje się kierownikowi. zak.ładu_ pracy odpis ro:z.strzyg-

, § 2. W wyniku rozpoznania zażalenia 

'kolegium utrzymuje postanowienie w mocy 
przewodniczący nięcia podlegającego wykonaniu. 
albo uchyla je Art. ,98. W razie uchylania' się ukaranego od odbywa-

i przywraca uchybiony termin. 
Art. ,91. § 1. N.a postanowienie o odmowie przyjęcia 

środka zaskarżenia z wyjątki e rri żądania skierowania sprawy 
na drogę postępowania ' sądowego, przysługuje wnoszącemu 

ten środek zażalenie do pr7ewooniczącego kolegium drugiej 
insta nc ji. 

§ 2. W wyni ku rozpoznania zażalenia ' przewodniczący 

kolegium utrzymuje postanowienie w mocy albo uchyla je 
i nadaje ~prawie właściwy bieg. 

. Art. 92: . Na postanowienie o , odmowie przyjęcia żąda
niaskierowania sp'rawy na drogę postępowę.nici sądowego 
lub" na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do 
złożenia tego żądaniu przysługuje wnoszącemu ten ś r odek 

. zażalenie dą sądu. 

DZIAŁ IX 

nia kary ograniczenia wolności organ administracji do spraw 
, wewnętrznych prezydium rady narodowej lub zakład pracy, 

w którym kara jest wykonywana lub ma być wykonywana, 
niezwłocznie za wiadamia o ty.m kolegium, które wydaje od
po'wiednie postanowienie. 

Art. 99. § l. Ukaranego karą grzywny wzywa się. do 
jej uiszczenia w terminie 7 dni 'od daty doręczenia wezwania. 

§ 2. W razie nieuis~czenia grzywny w terminie ściąga 

się ją w l.rybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji. ' . 

,§ 3. Jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna. to uma
rza się wykonanie kary grzywny, jeżeli zaś orzeczono za
stępczą , karę aresztu, to przystępuje się ' do wykonania kary 
zastępcze j:-

Art. 100. Kary doda tkowe zakazu prowadzenia określo
nej d zialalności lub zakalu wykonywania określonych czyn
ności (art. 28 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu wykroczeń) wykonują 
właściwe rzec.zo wo organy administracji. 

WYKONYWANIE ROZSTRZYGNIĘC Art. 101. Do ściągnięcia nawiązki,odszkodowania, kosz-
, . tów postępowania i innych należności pieniężnych oraz do 

Art. 9.3. § L Orzeczenia, nakazy karne i postanowienia ~ wykonania obowiązków o charakterze niepieniężnym sto-
podlegają wykonaniu z chwilą uprawomocnienia się, chyba że suje się odpowiednio art. 99. 
przepis szczególny stanowi inaczej. Art. 102. Jeżeli natychmiastowe wykonanie kary po- ' 

§ 2. , Warun~owe zawieszenie wykonania kary aresztu ciąttnęloby dla ukaranego lub jego rodziny skutki zbyt cięż-
nie wstrzymuje wykonan ia rozstrzygnięcia w pozostałym kie albo jeżeli przemawia za tym interes społecz.ny. można: 
2;akresie. " 1) odroczyć wykonanie kary na okres do 6 miesi ęcy, a ko-

Art. 94 . . Organ a,dmirristrac ji do spraw wewnętrznych bietom ciężarnym wykonanie kary aresztu lub kary ogra-
,prezydium rady narod,owej podejmuje wszelkie czynności niczenia wolności - do roku, " . 
,konieqne do ·wykonan ia rożstrzygnięcia. z ~yjątkiemczyn- 2) udzielić przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wol-
iIlo~ści -zastrzeżonych ' dla innych organów; w szczególności ności na okres do 3 miesięcy, a kobietom ciężarnym -
w miarę potrzeby przekazuje on odpis lub wyciąg z roz- do roku, 
strzygnięcia odpowiedniemu organowi lub zakładowi do wy- 3) zezwolić na uiszczenie grzywny w ratach w okresie nie 
konania. . przekraczającym 6 miesięcy, a w wyjątkowych wypad-

Art. 95. § 1. Właściwość miejscową organów administra- dcach - roku. 
" cji do spra w wewnętrznych pre zydiów rad naJodowych usta- Att. 103.§ t. OdroCzenie l przerwę w wykonaniu kary 

la się według miejsca zamieszkania ukaranego, a w razie odwołuje się w razi~ ustania przyczyn, dla których zostały 
orzecżenia kaz:y w postępowaniu przyspieszonym albo orze- udzielone, lub w razie niekorzystania z niCh przez ukaranego 
cz~nia kary grzy.wny bez .zamiany na z,astępczą karę aresztu w celu, dla kfórego zostały one udzielone. " , " , 
w~hec osoby pracując~j w .jednostce 'gospodarki uSlpolecznio- ,§ 2. Zezwolenie na uiszczenie grzywny w, ratach może 
Jlej na terenie miasta bc;dącego siedzibą kqlegium, które orze- być odwołane, jeżeli ukarany nie, zapłaci ' raty w ustalonym 
kło karę - również według 'miejsca orzekania, jeżeli przy- terminie. 
spieszy to wykonanie kary. Art. 104. § 1. Od~tępuje się od wykonania kary, -jeżeli 

' § 2. Wyłącznie według miejsca orzekania ustala' się za czyn będąc.y wykroczeniem. a ze względu na swe następ-
właściwość tych organów w razie . ukarania przez kolegium stwa lub okoliczności zarazem przestępstwem, wymierzono 
przy prezydium d'Z ielnicowej rady narodowej mieszkańca kary podlegające zaliczeniu (art. 10 Kodeksu wykroczeń). 
miasta 'podzielonego na dzielnice. § 2. Można odstąpić od ' wykonania , zastępczej kary 

Art. 96. § 1. Ukaranego karą aresztu (zasadniczego lub aresztu, jeżeli względy społec7.n~ przemawiają · przeciwko 
za,stęp~zego) ~zywa się do stawfe:nia się ' w zakładzie kar- osadzeniu ukaranego w zakładzie karnym. 
nym wwyzhaczony m terminie. ' " ' Art. 105. § 1. W kwestii odstąpienia od wykonania ka-

.§ 2. Jeżeli uKarany mimo wezw;nia nie stawi się w za- ry. zamiany kary ograniczenia 'wolności na ' zastępczą karę 
kładzie karnym. to zakład tenzawiadamią o tym Milicję ' grzywny lub aresztu (art. 23 K0deks'u wykroczeń) oraz za- . 
Qbywatelską w celu doprowadzenia ukaranego d,o zakładu rząd zenia wykonania kary aresztu, kt6rejwykonanie wa-
karnego oraz 6rgan. który ~ezwał ukaraneg~ ao odbycia ka- runkowo zawieszono (art. 44 Kodeksu wykroczeń), orzeka na , 
ry. Ukarany ponosi ' koszty doprowadzenia. Czasu doprowa- posiedzeniu kolegium, które orzekało w "danej sprawie w 
dzenia 'nie wlicza śię do okresu odbywania kary. lPierwszcjinstancji. 
~, , §. 3. Wykonanie kary ares i tu następuje w trybie I na § 2. Na postanowienie ó od~owie odstąpienia od wyko-
zaSadach przewidzianych ' dla wykonania kary pO'lbawie nia nania kary, na postanowienie o zamianie kary ograniczenia 
wolności w Kodeksie karnym wykonawczyni. ' wolności na zastępczą karę ' grzy wny lub aresztu oraz na 

, Att. . 97. Ukaranego karą ograniczenia wolności wzywa postanowienie o zarządzeniu wykonania kary aresztu, której 
się do, stawienia się w wyznaczonym term'inie w określonym wykona,nie warunkowo zawieszono, przysługuje ukaranemu 
zakładzie pracy lub innym miejscu ' w 'celu' wykonania pracy zażalenie do kolegium drugiej inslancji. 
wskazanej przez· organ orzekający (iut. '21§ 1 i ' 3 'Kodeksu § 3. W wyniku rozpoznan ia zażalenia skład orzekający 
'Wykroczeń), " a ' jeżeli organ ,orzekający orzekł potrąceni'e utrzymuJe ' posUlll'owienie w mocy, zmienia je albo uchyla. , 

--' 
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. - Art. 106. Órg;a.n ądń1inistracji do s-praw wewnętrznych 
prezydium rady narodoweJ umarza postępowanie . wykonaw
cze w razie prze·dawnjenia, śmierci ukaranego lub innej przy
czyny wyłączającej to postępowanie. 

Art. . l07. Do postanowień, o których mowa w . niniejszym 
dziale, slosuje się odpowiednio art. · 59 . § l, art. 61 § 3, 
art. 77-79. 

Art. 108. Art. 96 § 1 i art. 99 § 1 nie stosuje się' do orze-
czeń o ukaraniu, Q których ' inowa wart. 73 pkt 4. ' 

Art. 109. Szczegółowe .zasadY· i sposób' wykonania orze
czeń, nakazów karnych i postanowień -określi ,Rada Minislrów 
w d,i"odze rozporżądzen!a . . ' '. . . 

DzIAŁX 

NADZOR 

Rozdział 15 

Nadzór zwierzchni i bezpośredni. 

Art. 110. § 1. Minister Spraw Wewnętrznych sprawuje 
nadzór zwierzchni nad działalnością kolegiów przy prezy
diach rad narodowych orai nad postępowaniem mandatowym 
'IW. sprawach o wykroczenia poddane orzecznictwu kolegiów 
przy prezydia,chrad narodowych. _ 

, I 

§ 2. Prezydia rad narodowych sprawują bezpośredni nad-
rzór nad działalnością kolegiów istniejących przy nich i przy 
prezydiach rad narodowych niższego stopnia oraz nad postę
powaniem mandatowym w sprawach o .wykro.czenia po<ldane 
orzecznictwu kolegiów przy prezydiach rad narodowych. 

Art. 111. § 1. W ramach sprawowanego nadzoru Mini
ster Spraw Wewnętrznych i prezydia rad narodowych ' mogą 
IW sżczególnośd udzielać wytycznych co, do poiityki orzecz
nichva w sprawach o wykroczenia. 

. § 2. PrzewodniCzący kolegium . składa prezydium ra·dy 
narodowej okresowe sprawozdania z działalności lwlegium. 

Rozdział 16 

Uchylanie prawomocnych rozstrzygnięć. 

Art. 112. Prawomocne orzeczenia, nakazY, karne, posta
nowienia O" odmowie wszczęcia lub umorzenfu postępowania 
oraz póstanowienia wydane na podstawie arL 63 § 2,aft. 105 
i art 136 § , 1 podlegają uchyleniu, je~eli są pezbawione pod
stawy prawnej l\1b są ~zywiście niesłuszne . 

. Art.l13. Uchyienie rozstrzygnięcia może nastąpić w ter
minie .3 miesięcy od -jego uprawomochienia się. Nie dotyczy 
to wypadku uchylenia rozstrzygnięcia wyłącznie na korzyść 
obwin iOlleg o. . 

Art 1.14. § 1.. Organ(!m właściwym . do podejmowania de
cyzji w sprawie uchylania prawomocnych rozstrzygnięć, 
o których mowa vi art. 112, jesi komisja orzecznictwa do 
spraw wykroczeń przy prezydium wojewódzkiej rady na
.rodowej (rady narodowej miaSta wyłączonego z wojewódz
twa) oraz przy prezydium rady narodowej miasta stanowią
cego powiat podzielonego na dzielnice. 

§ · 2. Komisja orzecznictwa do .spraw wykroczeń składa 
się z przewodriiczącego komisji, jego zastępcy oraz od 2 do 
4 członków komisji. KGmisji przewodniczy kierownik órganu 
administracji do spr'a.~ , 'wewnętrznych prezydium rady naro
dowej lub jego . zastępca. 

. § 3~ . Przewodniczącego komisji P?wołuje, a pozostałych 
członków komisji wybiera l odwołuje, wojewód:zka , rada na
I'odowa(rada narodowa miasta wyłączonego z wojewód~twa) 

,. 

\ 
Poz.t16 

Ol'az ~a,da narodowa miasta stanowiącego powiat podzielonego 
.na dzielnice z listy kandydatów, przedstawionej jej przez 
-prezydium. ' 

§ 4. Do komisji powołuje się i wybiera co najmme] 
3 osoby ma'jące w.yższe ·wykszta.łcenie . prawnicze lub a<lini- . 
nislracy jne., Nie- 'mogą by:ć powołane a,ni wybrane osoby 
wchodzące w ' sklad · kolegium. 

Art. 115. § 1. Komisja orzecznictwa do s'praw wykro
czeń podejmuje decyzje w skład zie , 3 osób, 'zawsze jednak 
z udziałem przewodniczącego komisji lub ' jego zastę.pcy. 

:§ 2. Do osób wchodzących w skład komisji s-tosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące członków kolegiów . . 

Art. 1.16. § 1. Komisja orzecznictwa d.o śpraw wy'kroczeń_ 
powinna r'o zp'oznać ' wniosek o uchylenie .prawomocnego roz~ 
strzygnięcia w terminie 2 miesięcy od jegozłożenia ~ ... 

§ 2. Ko-inisja rozpoznaje wnioski na po,siedzeniu. ·W c;elu 
ustalenia, 'czy istniejąokoIicznóśc::i, o których mowa wart. ' 
112, komisja może przeprowadzać po,stępowanie wyjaśnia
jące, stosując Odpowiednio przepisy ó dowodach. 

§ ~. Decyzję wraz z uzasadnieniem doręcza się temu, kto . 
złożył wnio'seko uchylenie prawomocnegorozstrzygnięciai 

decy zję o uchyleniu prawomocnego rozstrzygnięcia doręcza 
się również obwinionemu. . 

§ 4. Od decyzji komisji o uchyleniu ·lubodmowie uchy
lenia pra'womocnego rozstrzygnięcia nie przysługuje środek 
zaskarżenia. 

Art. 117. § 1. Uchylając .prawomocne rozsHzygnięcie, 
komisja o.rzecznictwa do spraw .wykro'czeń przekazuje S1pra- ' 
wę do ponownego ro.zp,oznania organowi, który orzekał ,w 
Ipierwszej instancji. Jeżeli uchylone zostało wyłącznie TOZ
strzygnięcie wydane prźez organ drugiej instancji, to. prze
kazuje sprawę do ponownego rozpoznania temu o'rganowi. 

§ 2. Ponowne rozpoznanie Siprawy nie może nast<\lpić ' w 
ipos-tępowaniu nakazowym; obwinionego nie można ukara'ć .ani 
rz80struć mu kary, jeżeli uchylenie nastą.piło wyłącznie na 
jego korzyść. , ~ •. 

D ZI A Ł XI 

PROKURA TORSKA KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRAWA 

Art. 1.18. Prokurator Ge,neralny Polskiej Rzeczypos.politej 
Ludowej i podlegli mu prokuratorzy czuwają na'dpriestrze
ganiem .prawa w postQpowaniu unormowanym niniejszym ko~ 
dek'sem, w zakresie przewidzianym · w prze'pisach ustawy o 
Pr()kuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

D Z I A Ł XII 

'PR?,EPISY PORZĄDKOWE 

Rozdział 17 

Pisma. 

Art. 119. § 1. Wnioski o ukaranie, środki zas-karżenia, 

wyjaśnienia oraz wsz·elkie oświadczenia składa się na , piśmie; 
można je . wnosić również ustnie do , protokołu, jeżeli ustawa 
nie .stanowi inaczej. . . 

§ 2. Pismo lub ustne oświadczenie wniesione do proto': 
kołu poza rozprawą powinno być podpisane przez wpos'zące
go, a prolokól - ponadto przez osob.ę, która go ,sporządziła. 

Art.120 . . § t. Jeżeli kolegium, doktórego ,p-ismo .- wnie- ' 
siono, jeś t niewłaściwe w spra wie, • powin'no nie·zw.łoczni/! , 
przekazać , to pismo, do 'właściwego .kolegium lub innego ' wła
,ściwego organu i zawiadómić o tym WlltO'szącego. 
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,_" §;2. ,P.ismo· ·wn:iesioneprzed upływem przepisanego ter
minu do niewlaściwego kolegium albo instytucji państwowej 
'lub społecznej uważa się za wniesio.ne z zachowaniem' ter
m.inu . 

Rozdział 18 

Protokoły i adno~acje. 

" Art. 121. Proto'kół spisuje się z każdej czynności mającej 

109 

istotne ,znaczenie dla sprawy, a w szczególności z rozprawy 
i "posiedzenia, a także z dokonanych .poza rozpręw:ą oględzin, 
eksperymentów oraz przesłuchań 'oJ:}Winionych, pokrzywdzo
nych i świadków. 

. Art. ' 122 . . § l. Protokół odczytuje się osobom ' biorącym 
uDział w danej czynności; o'soby te powinny następnie pod
pisać prótokół. o odmowie lub braku po{Lpisu z innych przy
czyntiależy zamieścić wzmiankę w protokole. 

§ 2. Protokół rozprawy oraz posiedzenia podpisują prze
wo.dńlczący składu ()ofZekaj~cego oraz protokolant. . 

, § 3. Skreśleń i poprawek w protokole należy tak do
konywać, aby wyrazy skreślone i po,prawione były czytelne. 
Skreślenia i poprawki powinny być q,mówione w protokole 
IPrzed je-go podpIs'aniem. 

Art. 123. Czynności kolegium, z których nie sporządza 

się protokołu, a 'także inne zda,rzenia, które mają znaczenie 
dtla postę;Jowania, utrwala się w aktach w formie adnotacji 
pod.pisanej przez OStObę, która' dokonała tych czyrunośd. 

Ro:zdzial 19 

Udostępnianie akt .. 

Art.. 124. ,§ l. W · każdym stadium Ij>Ostępowania kole-
. gium ąbowiązatne jest ,'umożliwić obwinionemu, oskarżyciel o
w.~ pub~ip.nemu, pokrzywdzonemu oraz instytucji pań·stwo

wej . lub . $tpołecznej, która złożyła wni·osek o ukaranie, prze
glądanie 'akts'prawy oraz sporządzanie z nich notatek i od
pisów. 

§ 2. Osoby wymienione w § l mogą żądać uwierzy tel
I ·nienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt spr'awy. 

Rozdział 20 .:, 
, , Doręczenia. 

Art. 125. Wezwania, zawiad,omienia o.raz inne pisma do
ręcza się za pokwitowaniem przez pocztę albo , przez inne 
upoważniane organy lub osoby. 

. Art. 126. §, l. Pisjlladoręcza się osobom fizycznym w ich 
mieszkaniu, miejscu pracy lub w lokalu organu, który je 
sporządził. a w razie konieczności w każdym miejscu, gdzie 

, się adresata zastanie: . ' 
§ 2. Lołnierzom w czynnej służbie wojskowej pisma do

ręcza się za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, 
w której .pełnią służbę . 

.§ 3. Osobom pozbawionym wolności doręcza się 'pisma 
za pośrednictwem administracji zakładu karnego. 

§. 4. · Z osobami wymienionymi wart. 10 § 1 pkt 5 orga
ny ' prowadzące postępowanie przy doręczaniu p'ism porozu
miewają się za 'pośrednictwem organu, który sprawuje 
zwierzchni nadzór. nad ich działalnością, a organy te z kolei 
przez, Ministra Spraw -Zagranicznych. Art. 10 § 2 i ~ stosuje 
się ··od:powiednio. ' 

Art. ,127. ,§ 1. W razie chwilowej riieobecności adresata 
w je,go mies.zkaniu pismo d.oręqa się dorosłemu domowniko
wi, a, gdyby go nie było ~, administracji ' domu, dozorcy do
mu,sóltysOIwi ;lub sąsiadowi; . jeżeli podejmą' się o,ddać pismo 
adresatowi. " 

' ... 

Poz. 116 

2/ '0 pozostawieniu pisma w myśl § doręczający 
umieszc;za zawiadomienie :na ' drzwiach mieszkania adresata 
lub w miejscu przewaczonym ,do pozostawiania cl1a niego 
kores.pondencji ze wskazaniem, gd2ie i kiedy , pismo pozosta-
wiono. . 

§ 3. Pismo można również pozo,stawić osobie upoważnio
nej do odbioru korespondencji w miejscu stałegozatruclnie-
nia adresata. " 

Art. 128. § l.J~ieli doręczenia , nie można dokonać w 
sposób określony wart. 126 i 127, pismo składa się ~a okre~ 
'ł d.ni :- stosownie do ókoliczności - ' w najbliższym urzędzie 
Ipocztowym lub w prezydium właściweJ rady narodowej, za
'wiadamiając adresata w sposób okresłony wart. 127, .0 tym 
gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz o tym, że należy je 
odebrać w ciągu 7 dni. ' . 

§ 2. Doręczenie uważa się za doko,nane z upływem 

ostatniego dnia okresu, na który pismo pozostawiono, chyba 
że zostało ono podjęte wcześniej . . Pisma nie podjęte w ter
minie zwraca się nadawcy. 

Art. 129. § L Pismo przeznaczone dla adre'sata nie bę
dącego osobą fizyczną doręcza się w biurze adresata osobie 
.upoważnionej do odbio·ru kores.pondencji. 

§ 2. W sposób określony w § i można również dorę
czyć pismo obrońcy , 

Art. 130. § l. Odbierający pismo stwierdza odbiór i je
go datę swym podpisem na , zwrotnym pokwitowaniu. 

§ 2. Doręczający stwierdza · na zwrotnym pókwitowaniu 
sposób doręczenia i opatruje to s·1wierdzenie swym podpisem. 

§ 3. Jeżeli odbierający pismo uchyla się O:d potwierdze
,1ia odbioru lub nie może tego uczynić, doręczający sam _ 
stwierdza datę doręczenia, wskazuje osobę, która odebrała 

!pismo, i wymienia przyczynę braku jej po·dpisu. 
Art. 131. Jeżeli adresat odmawia przy jęcia .pisma prze

słanego mu przez pocztę lub w inny sposób, pismo zwrócone 
!przez organ doręczający z adnotacją o odmowie · przyjęcia 
i z podaniem . jej daty uważa się za doręczone 'w tym d,niu 
i załącza się do akt sprawy. . 

Art. 132. Jeżeli obwiniony lub pokrzywdLOny po otrzy
maniu pierwszego wezwania do udziału w sprawie zmie;nił 

miejsce zamieszkania lub pracy i nie podał kolegium nowe
go adresu, pismo wysiane - pod ' dotychczasowym adresem ' 
uważa się za doręczone. . 
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Terminy. 

Art. 133. §1. Do biegu terminu nie wlicza się dnia, od 
którego liczy się dany termin. 

. § 2. Jeżeli termin jest oznaczony w tygodniach,miesią
cach lub latach, koniec terminu przypada na ten dzień. tygod
nia lub miesiąca, który odpowiada początkowi terminU; je,. , 
żeli w danym miesiącu nie ma takiego dnia,kqniec terminu 
przypada na ostatni dzień tego miesiąca. , ' 

§ 3. Jeżeli koniec terminu przypada na azień ustawowo 
wolny od pracy, źa .ostatni dzień terminu uważa się najbliż
szy następny dzień powszedni. 

§ 4. Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem 
nadano pismo w polskim urzędzie pocztowym lub telegra-
ficznym. . , 

Art. 134. § 1. W razie uchybienia terminu ustawowego 
należy przywrócić termin na wniosek zainteresowanego, je
żeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. 

§ 2. Wniosek o przywrócenie terminunc;tleży złożyć ' w 
ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. 
Jednocześnie ze złożonym wnioskiem należy dopełnić czyn-
ności, która miała być w terminie dokonana. • 

. § 3. Przywrócenie terminu do złoże'nia wniosku przewi
dzianego w, § 2 jest niedopuszczalne. . 

.' 
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Art. 135. § 1. W kwe-s'lii przywrócenia terminu rozstrzy
ga przewodniczący kolegium. 

§ 2 . . W,niosek o przywrócenie terminu do wniesienia 
środka zaskarżenia nie wstrzymuje wykonania rozstrzygnię
cia. Jednakże w uząsadnicm ych wypadkach przewodniczący 
kolegium może wstrzymać jego wykonanie. 
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Srodld prz-}lmulu. 

Art. 136. § 1. Na świadka, który bez podania uSlprawie
dliwiającej przyczyny ' nie stawił się na wezwanie albo od
mówi! złożenia zeznań, można nałożyć karę porządkową od 
50 do 300 złotych, a w razie ponownego niezastosowania się 
do wezwania - do 509 ·złotych. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do <Ysoby, która bę
dąc obowiązana do ·okazania albo wydania przedmiotu oglę
dzin lub dowodu rzeczowego, odmówiła jego okaza,nia lub 
wydania. 

§ 3. Osoba ukarana może w ciągu 7 dni od daty dorę
czenia lub _ogłoszenia jej postanowienia o nałożelniu kary 
porządkowej ' przedstawić przyczyny niestawienńictwa lub 
odmowy złożenia zeinań. Nałożoną karę uchyla się, jeżeli . 
nieobecność a łbo 'odmowa złożenia zezriań lub okazania albo 
wydania przedmiotu zostanie uSlprawiedliwiona. Postanowie
nie o odmowie uchylenia kary porządkowej powinno za wie-
ifać uzasadnienie. . 

§ 4. W razie nieslawienia się świadka na wezwanie bez 
. podania usprawiedliwiającej przyczyny można niezależnie od 

ukarania zarządzić jego przymusowe doprowadzenie przęz 

Milicję Obywatelską. 
§ 5. W razie nie-- usprawiedliwionej odmowyokcizania 

albo wydania przedmiotu oględzin lub dowodu rzeczowego 
można zarządzić jego odebranie przez Milicję Obywatelską. 

Art. 131. § 1. Srodki ' przyrriusu, o których mowa wart. 
136, stosLije przewodniczący składu orzekającego, a w toku 
c.zynności sprawdzających - orga,n .dokonujący tych czyn
ności. ' 

§ 2. Karę porządkową uchyla odpowiednio przewodni
czący kolegium lub organ przełożony ' nad organem, który 
da,ną karę nałożył. 

Art. 138. § 1. Organ państwowy, który w zakre.sie swego "-
9.ziała nia uja wnil pope.łnienie wykroczen ia zagrożonego karą 
przepadku przedmiotów lub dowiedział się o popełnieniu ta
kiego wykroczenia, dokonuje zajęcia tych przedmiotów w 
celu zabezpieczenia przepadku. 

§ 2. Osobie · zainteresowanej wydaje się pokwitowanie 
s-twierdzające, jakie przedmioty i przez kogo zostały zajęte, 
a . odpis tego pokwitowania dOłąc,za się do wniosku o ukara
/liie. 

§ 3. Zajęte . przedmioty przekazuje się do depozytu wła
ściwego organu adrn'i nistracji finansowej prezydium powiato
wej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej, a przedmioty 
wartościowe - do depozytu w Narodowym Banku Polski'mi 
przepisy o zbywaniu ruchomośCi, które przeszły na wła·sność 
państwa na podstawie orzeczenia o przepadk.u ,przedmiotów, 
,stosuje się odpowiednio. , 

§ 4. Przedmioty ulegające szybkiemu zepsuciu lub ta-
. kie, których przechowywanie byłoby połączone z niew9pół
miernymi kosztami lub nadmiernymi trudnościami albo ' po
wodowałoby , zna~zne obniienie wartości rzeczy, organ, który 
dokonał ich zajęcia, przek.azuje jednostce handlu uS!połecznio
nego, która dokonuje sprzedaży bez przetargu z zachowaniem 
przepisów- C? postępowaniu egźekucyjnym w adminIstracji. · 

§ 5. Uzyskaną ze sprz~daży 'kwotę pi~.niężną przekazuje 
się do Narodowego Banku Polskiego na rachunek,.s~" de-

pozytowych organu, o którym mowa w § 3, do dyspo-zycji ko-
Je.gium. . 

Art. 139. Organy służby ochronnej lasów państwowych 
mogą w zakresie swego działania us t alać to żsamość osoby 
schwytiwe-j .na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia łub 
bezpośrednio potem, a w razie niemożności ustalenia .na 
miejscu tożsamości tej osoby i oba \'v v' jej ukrycia się mogą , 

oddać ją w ręce Milicji Obywatelskiej. 
Art. 140. Jeżeli miejsce pobytu 9prawcy wykroczenia nie ' 

jest znane, przewodniczący kolegiąm lub składu orzekające
go, a w toku czynności sprawdzających - organ do,konujący 
tych czynności mogą zarządzić ustalenie miejsca pobytu. 

Art. ' 141. § L Milicja Obywatelska, wykonując zanądze
nie o . przym~s{)wym doprowadzeniu ŚWiadka lub obwinione
go, ma prawo zatrzymania tej osoby tylko w , piezbQdny~h 
wypadkach i na czas kcmieczny . do wykonania zarządzenia. 

§2. Wykonanie zarządzenia o Rrzymusowym doprowa
dzeniu, odebraniu rzeczy oraz ~ydaleniu z sa1i rozpraw, w 
razie nieskuteczności zagrożenia, następuje przez ' zaSllosowa
nie środków przymusu, Jlię wyłączając siły fizycznej; ten· 
ostatni środek stosuje się dopiero w ostateczności. 

DZIAŁ XIII 

KOLEGIA DO SPRAW WYKROCZEr'ł PRZY ORGANACH 
ADMINISTRACJI MORSKIEJ I GORNICZEJ 

Art. 142 . . Do orzekania w śprawach o wykroczenia na- · 
leżące do właściwości organów, ci których mowa w ' dziale , 
niniejszym, s tosuje się odpowiednio przepisy działów po'prz,e
dzających z następującyini imianami . iuzupelni,e,nianii. 

, Art. 143. § 1. Kolegia do spraw wykroczeń ' przy urzę
dach morskich i urzędach górniczych, zwane .dalej kolegia:' 
mi, orzekają w spraw-ach o wykroczenia przekaza'ne ' im do 
r()lzpozna'nia z mocy ustawy. ' . 

,§ 2. W pierwszej instancji orżekają kolegia ' pr'zy urzę
dach morskich i okręgowych oraz równorzęd'nych urzędach 
górniczych, a w drugiej odpowiednio - kolegia przy . iz·bach 
morskich i Wyższym Ur,zędzie Górniczym. 

Art. 144. § 1. Właściwość miejscowa kolegium odrpowia- ' 
da terytorialnemu zasięgowi działania organu, przy którym 
kolegium jest powołane. '. 

§ 2. W ' sprawach o wykroczenia popełnione na mor zu 
lub wodach uz.nanych . odrębnymi przepisami za wody mm:
ski e właściw,e miejscowo jest kolegium, ' na . którego .terenie 
działania znajduje się polski pOrt, . do którego statek zawinął. 

Art. 145, Przedstawiciele urzędu inorskiego i ~r:zędu gór.: 
niczego mogą brać udział w "To~prawie przed kolegium jako 
oskarżyciele publiczni ' we wszystkich s.prawach · dotyczących 
ich zakresu działania - niezależnie od tego, kto złożył wnio
sek o ukaranie. 

Art. 146. W sprawach o wykroczenia należące do wła
ściwości kolegiów prży urzędach rriorskich terminy ,przewi,., 
dziane wart. 48 mogą ulec skróceniu, jeżeli . zachowanie f<;h 
byłoby niemożliwe ze względu n a to, że obwiniony lub po
krzywdzooy przebywa na terenie Państwa Polskiego cfas.<>
WOj w wyjątkowych wypadkach obwinionego można we1!Wiłć 
do natychmiastowego stawienia się na . r071prawę. . 
. Art. 141. § 1. Postępowani-eprzyspieslone przed kolegia

mi przy urzędach morskich wprowadza Minister Ż.e·glugi. 
§ 2. W postępowaniu przed .· kolegiami . przy urzędadi 

górniczych postępowania przyspieszonego nie sto.suje · się. 
Art. 148. § 1. . Funkcjonariusze . administr~jimorskiej 

upoważnie.ni są ~stos<;>waniapos,tępowania ~andatoweg.o w 
sprawa<:~ o ą-!sreślone wykr;oczellia po<I,dane ~ ~zec~~wu 
kolegiów przy urzędach morskich. 
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, § 2. Minister Zeglugi określi w drodze rozporządzenia 
wykroczenia, za które funkcjonariusze administracji morskiej 

" upoważnieni są do nakładania grzywie,n w drodze mandatu 
karnego, oraz zasady, i sposób wydawania im upoważnień. 

§ 3. Minister Żeglugi może upoważnić imiennie kapita
l)óW portów do nakłada,nia grzywien w drodze mandatu . kar

" nego w wysokości .od 200 do 500 złotych za wymienione 'w 
'Upoważnieniu wykroczenia popełnione przez członka załogi 

' 61atku morskiego. 
,~ '-, Art. 149. Organy administracji morskiej i administracji 
górniczej wykonują lub przekazują od,powie<dnirn organom 
Jub , zakładom do wykonania rozstrzygnięcia wydane przez 

- 'lROwolane przy nich kolegia. 
Art. 150. § 1. Do podejmowania de~yzji w sprawie uchy

' lania prawomocnych rozstrzygnięć powołuje się komisje 

orzecmictwa do spraw wykroczeń przy MinistrzeZeglugi 
oraz przy Prezesie Wyższego Urzędu Górniczego. 

§ 2. Osoby wchodzące vi skład komisji, o których mowa 
w § 1. powołuje I odwołuje odpowiednio Minister 2eglugi 
oraz Prezes Wyższego Urzędu' G6tnkzego. 

Art. 15t. § , l. NadzÓIzwierzchni nad dziaialnością kole,
giów, przy urzędach morskich i izbach morskich oraz nad po
stępowaniem mandatowym w s:prawach o wykroczenia pod
dane orzecznictwu tych kolegiów sprawuje Minister Zeglugi 
a nad działalnością kblegiów przy ' urzędach górniczych -
Ptezes Wyższeg'o Urzędu Górniczego. ' 

§ 2. W ' ramach spra wowanego nadzoru Minister 2eglugi 
i Prezes Wyż,>zego Urzędu Górniczego mogą w szqególności 
ud.zielać wytycznych co do polityki orzecznictwa w sprawach 
o wykroczenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: J. Cyrankiewicz 
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak . 
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USTAWA 

z dnia 20 maja 1971 r. ~, 

Przepisy wprowadzające Kodeks postępowJnia w sprawach o wykroczenia. 

. , . Art I. Kodeks postępowania w spra wach o wykroczenia 
wcho,dzi w życie z dniem 1 stycznia 1972' r. 

" ,Art. ,II. § l. Z dniem wejścia w życie Kodeksupostępo-
wania wsprawa<:h , o wykroczenia tracą moc doty~hczasowe 

, przepisy normujące postępowanie karno-administracyjne, 
~hyba że. przepisy poniższe stanowią inaczej. 

§ 2. W szczególności tracą mQc: 
1) rozporządz~mie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 

22 marca 1928 r. o postępowaniu karno-administracyjnym , 
(Dz. U. Nr 38, poz. 365 z póżniejszymi zmianami); 

,.,,2) u~tawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-
" ,administracyjnym (Dz. U. z 1966 r. Nr 39, poz. 233); 
," 3) art. 28 ust. 5-7 ustawy fi: dnia 10 li p<: a 1952 r. o obo

wiązkowych doslawach zbóż (Dz. U. z 1961 r. Nr 35, 
'\ 'Poz. 182); 

",., 4) art 39 ust. 3--5 dekretu z dnia . 28 sierpnia 1952 r. o obo
wiązkowych dostawach ziemniaków (Dz. U. z ,1961 r. 
Nr 35, pOz. 183); 

. , 5) art. 24 usL ,3-5 dekretu z dnia l grudnia 1953 r. o obo
wiązkowych dosta wach zwierząt' rzeźnych (Dz. U. Nr 50, 
!poz. 244 i z 1957 r. Nr 38, poz. 163); , 

.6) art. , 10 ust. ~ dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o tereno
wych organach administracji morskiej (Dz. U. Nr 6, 
fPOz. 35). 

~. § 3. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na 
podstawie Kodeksu postępowania w Slprawach o wykroczenia 
or.az niniejszej ustawy pozostają w mocy odpowiednie prze
pisy dotychczasowe, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami tego 
'kodeksu or'az z przepisami niniejszej ustawy. 
, Art. III. § 1. Pozostają w mocy następujące przepisy 

, normujące postępowanie w sprawach o wykroczenia: 
'-'l) art. 9-13 dekr~tuz dnia tO listopada 1954 r. o przejęciu 

!przezzwiąz~i zawodowe zadań w dziedzinie wykonywa
iI'lia ustaw o ochronie, bezpieczeństwie i higienie pracy 
()'razsprawowania inspekcjipraGY (Dz. U. z 1968 r. ' Nr 8, 
poz. 47); 

2) art. 22 ·'ust. 3 ustawy 'Z dnia 29 marca 1963 r. o cudzo
ziemcach (Dż. U. Nr 15, poz. 77). 

/ _ § 2. W ustawie z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce pa
liwowo-energetycinej (Dż. U. Nr 32, poz : 150) wart. 18 ust 1 
~raz "wykroczeń" zastępuje się wyrazem "naruszeń", 
a ust. 4 art. 18 'skreśla się. 

Art. IY. Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na 
uchylone przepisy dotyczące przedmiotów unormowanych 
w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia albo 
odsyłają ogólnie do przepisów opóstępowr.oiu lub OrZ€CZ
nictwie karno-administracyjnym, tostos,uje się w tym zakre
sie odpowiednio przepisy Kodeksu .postępowania w sprawach, 
o wykroczenia. . , 

Art. V. Przepisy Kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenia stosuje się również do . spraw wszczętych 
.przed dniem wejścia. jego w życie, jeżeli ~przepisy poniższe 

nie stanowią inaczer.~ 
Art. VI. Ilekroć dotychczasowa ustawa szczególna prze

widuje właściwość sądów w sprawach o czyny zagrojone 
karą aresztu nie wyższą niż 3 miesiące lub karą grzywny nie 
wyższą niż 5000 złotych, sprawy 9- te wykroczenia przecho
dzą z dniem wejścia w życie Kodeksu postępowania w spra
wach o wykroczenia do orzecznictwa kolegiów do spraw ,wy
kroczeń przy prezydiach rad narodowych. 

Art. VII. § 1. Sprawy o czyny określone wart. VI niniej
szej ustawy oraz wart. 50, ,60, 62, 69, 87, 119, 121, 122, 124, 
126, 132, 133, 135, 136 i 138 Kodeksu wykroczeń, w których 
akt oskarżenia wniesiony został do sądu przed dniem wejścia 
w życie tego kodeksu, oraz sprawy, które przed tym dniem 
przekazane zostały na drogę postępowania sądowego przez 
kolegia karno-administracyjne i uf'lędy morskie, podlegają 

rozpoznaniu przez organy dotychczas właściwe. , 
§ 2. Jeżeli 'czyn na podst.awie dotychczasowych przepi

sów stanowi.! wy~tępek, a zgodnie z przepisami Kodeksu wy
kroczeń jest wykrocz.eniem, sąd rozpoznając spra wę na pod
stawie § 1 stosuje. odpowiednio przepisy Kodeksu postępo
wania karnego o postępowaniu uproszczonym~ 

Art. VIII. Istniejące w dniu wejścia w życie Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia komisje, o których 
mowa w przepisie art. 53 ust. 2 ustawy 'z dnia 15 grudnia 
1951 r. o orzecznictwie ' karno-administracyjnym (Dz. U. 
z 1966 r. Nr 39, poz. 233), stają się z tym dniem komisjatbi 
orzecznictwa do spraw wykroczeń przy pr:ezydiach wojewódz
kich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych 
z województw) oraz przy prezydiach rad narodowych ,miast 

, stanowiących powiaty podzielonych na dlieln'ice i działają 
w' dotychczasowym składzie...;.. do czasu wybrania przez radę 

'na'ródową nowego ich składu. 

• 




