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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. 
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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. 

• 
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Art. IX. Z dniem wejścia w życie Kodeksu postępowa
nia w sprawach o wykroczenia uprawnienia do orzekania w 
sprawach o wykroczenia przechodzą: 

1) z urzędów morskich - na kolegia do spraw wykroczeń 
przy urzęqach mo·rskich; 

,.2} z urzędów górniczych i Wyższego Urzędu Górniczego
na kolegia do spraw wykroczeń _przy okręgowych oraz 
równorzędnych urzęda<:h górniczych i Wyższym Urzę
dzIe Górniczym. 
Arl. X. Orzekanie w .sprawach o wy}q'oczenia godzące 

w budownictwo objęteprzepisamf ustawy z dnia 31 stycUlia 
1961 r_ - Prawo budowlane ., (Dz. ·U. Nr 7, poz. 46 z. później
szymi zmianami) w dziedzinie zeglugi morskiej należy do 
wlaściwośdkolegiów do· spraw wykroc;zeó przy urzędach 
morskich, a w dziedzinie górnictwa - do właściwości kole
giówprzy urzędach górniczych. 
, Art. XI. Czynności;~ p:focesowe dokonane przed dniem 
wejścia w życie Kodeksu postępowania w sprawach o wy-

Poz. 117 i 118 

kroczenia są. skuteczne, jeżeli icJ! dokonano, z za<:howaniem ' 
.przepisów dotychczasowych. 

Art. XII. W razie wątpliwości, czy stosować prawo do
tychczasowe, czy Kodeks postępowania w sprawach 0" wy
kroczeni.a.stosuje się przepisy kodeksu. ' 

Art. XIII. Ra.da· Ministrów wyda w drodze r:O~orządle
nia przepi-sy o koszta.ch postępowania w s,p.rawacb o wykro
czenia. 

Art. XIV. M'inisler- Sprawiedrtwości w por·ozumię,nł.u 
z Ministrem Spraw Wewnętrznych podd-a w drodze rozpofZq>o 
dzenia ąbowiązlrowi rejestracji orzeczenia o. ukaran,iu i . na-
. ka·zy karne: za wyktoczen'ia określone, wart. 119" . 120, ' 122. 
124, 132 1' 134 ' Kodeksu wykr.oczeń oraz określi sp.asób pr-&-
wadzenia tego rejestru. . 

. Art. XV. Usława wchodzi w życie z dniem l styeMia 
1972 ~ -
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o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń. 

Art. l. Kolegia do spraw wykroczeń, zwane dalej kole- ' 
giami, orzekają w s;>rawacb o wykroczenia. chyba że prze.
pis szczególny powierza orzekanie w takich sprawacłr' inne
mu organowi. 

Art. 2. § 1. Kole'gia powołuje się przy: 
1) prezydiach powiatowych ' rad narodowych (rad narodo

wych miast stanowiących powiaty) i dzielnicowych rad 
narodowych; 

2) urzędach morskich; 
' 3) okręgowych oraz równorzędnych urzędach górniczych;. 
4) prezydiach wojewódzkich (ad narodowych (rad narodo

wych miast wyłączo-nych. z województw) i rad narodo
wych miast stanowiących powiaty podzielonych na dziel
nice; 

5). izbach morskicbi 
6) Wyższym Urzędzie Górniczym . . 

§ 2. Kolegia wymienione w § 1 pkt 1-3 są kolegiami 
pierwszej inst.ancji, a kolegia wymienione w § l pkt 4-6 
kolegiami drugiej instancji. ' 

§ 3. przy prezydiach gromadzkich rad narodowych, rad 
narodoWych osiedli i rad narodowych miast nie stanowią
cych powiatów kolegia mogą być powoła.ne na podstawie 
uchwal tych rad. Uchwala o powołaniu kolegium wymaga 
zatwierdzenia przez radę narodową wyższego stopnia. Kolegia 
te są kolegiami pierwszej instancji. a kolegiami drugiej in
stancji są dla nich kolegia przy prezydiach p()Iwiatowych rad 
narodowych. ., 

§ 4. Wojewódzka ' rada narodowa, po zasięgnięciu opinii 
powiatowej rady narodowej i miejskiej rady _ nawdowej w 
mieście stanowiącym powiat, malących Siedzibę w tej samej 
mieJscowości. może powziąć uchwałę o !}owołaniu przy pre
zydium jednej z tych rad wspólnego dla nich (kolegium, 

§ 5. Kolegium powołane na podstawie § 3 lub 4 może 
być zniesione w trybie' określo.pym w tych przepisach. 

Art. 3. Kolegium może orzekać oraz dokonywać innych 
czynności poza swoją siedzibą. . ' 

Art. 4. Językiem urzędowym w kolegium jest język pol
ski. Osoby nie władające tym 1ęzykiem mają prawo korzysta-
nia z pomocy tłumacza. jak również prawo używania przed 
tkolegium języka ojczystego. .' , . . 

Art. 5. Kolegium , two'rzą: przewodniczący kolegium,., je
dell lub dwaj jego zastępcy, I pozostali c'zł,onkowie kolegium. 

Art. 6. § I.C'lłonk6w kolegium przy prezydium rady 
narodowej wybiera. rada narodowa, przT. której prezydium 

działa to kolegium, spośród przedstawionych przez prezydium 
kandydatów zamieszkałych lub ·. ta trudnionych , na ter:enle 
działania lub siedziby danej rady n~rod()weJ . . 

§ 2, Członków kolegium przy urzęda<:h i izbach. o któ
rych mowa wart. 2 § 1 pkt 2, 3, 5 i 6, wybierawojewóda.ka 
rada narodowa (rada narOdowa miasta . wyłączo;nego z woj.e
wództwa), na której terenie działania ma swoją sied:zibędany 
urząd lub izba, spośród przedstawionych przez ten organ 
kandydat.ów zamiesikałych lub zatrudnionych na terenie jego 
działania. . 

. § 3. Członków kolegium wybiera się w liczbie ni'ezbęd
nej do zapewnienia jego prawidłowego działania. na okres 
4 lat. . 

§ 4. Po upływie kadencji kolegium d'liała aż. do roZ'po
częcia działalności przez nowo wybrane kolegium, nie dłuż.ej 
jednak niż przez okres 4 miesięcy. 

Art. 1. § 1. Na członków kolegium wybiera si~, osoby, 
które: ' ' 

1) mają obywatelstWo polskie i korzystają z pełni praw 
publicznych; , 

2) mają dobrą opinię obywatelską i dają rękojmię należy- v 

tego wykonywania obowiązków członka kolegium; 
3) ukończyły 74 lata; . ' .. 
4) wyraziły zgodę Da' kandydowanie. 

§ 2. · Na członków kolegium ' nie wybiera się Sęd:ziówi 
ławników ludowych. prokuratorów, adwokatów . wykonują
cych zawód, aplikantów sądowych. prokuratorskich, adwo
kackich oraz żołniefzy w czynnej służbie wojskowej, . funk
cjonariuszyMilicji Obywatelskiej i służby więziennej. 

. § 3. Zakaz wyboru sędzi6w-aa członków kolegióW ;~i.ie 
dotyczy kolegiów ,przy izbach morskich. 

Art. 8. § 1. Przewodniczącego . i zastępców przewodni- . 
czą~ego kolegium wybiera ' się spośród osób mających. wyż
sze wykształcenie prawnicze lub scbninistracyjne, ą wkole
giach wymienionych wart. 2 § 3 ~ takźe' spośród osób ma-
1ących wykształcenie średnie. . ' 

§2. Na ' 'prz'ewodniclących kolegióW przy oKręgowych 
oraz ró\Yn:orzędnych , urzędach górnI~2ych l ·na ich ' ż~stępców 

. można wybrać : także osoby 'mające wyższe wykształcenie 
teChniczne. ' . ",,",' , • . 

§ 3. Osoby mające wykształcenie wyższe ląn'e 'nif praw
nicze .lu!? administracyjne albo wyksnsłcenleśrednie po
w.inny ponadto znać przepisy pi'a wa w zakł:esie· ń:ieżbędnym ' 
do spra;WQwanla tej fu.nkcji~ , 




