
I 

.. 

Dziennik Ustaw Nr 12 

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-
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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 
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USTAWA 

z dnia 20' maja 1971 r. 

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~ , 
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, § 4. W ' wyjątkowych i szczególnie Itzasadnionych /wy- 2) utraty obywatelstwa polskiego; 
padkach przewodniczący prezydium wojewódlkiej rady' naTO- 3) p'rawomocnego skazania za p,rzestępstwo; 
dowej (rady narodowej miasJa wyłączonego ' z województwa) 4) powstania okoliczgości, o których mowa . wart. 7 § 21 
m6ze' wyrazić zgodę na to. aby 'na przewodńiczącego lub ża- 5) zr z€czenia się mandatu. 
stępcę przewodniczącego kolegium przy prezydium powiato- § 2. Rada narodowa , odwołuje członka koleg.~llm w ra-
wej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowi'ącego z!e: 
pawia.!) oraz dzielnicowej rady narodowej kandydowała oso- 1) nie uS;Jrawiedliwionego niewykonywania, , przi'{z niego 
ba, która ma wykształcenie średnie i co najmniej pięcioletn~ obowiązków członka kolegium lub rażąco niedbalego ich 
staż pracy w oTganachadmin.istracji państwowej. praz potrafi wykonywania; , 
stosować przepisy prawa w zakresie ,niezbędnym do sprawo- 2) zachowania się rażąco godzącego w powagę kolegium 
wa:nia tej funkcji. lub rażącego uchybi~nia godności cżlonka kolegium; 

§ 5. W stosunku do kandydatów na przewodniczących 3) braku zdolnośCi do wykonywania obowiązków clłonkp 
kolegiów przy urzędach morskich i ich zastępców, nie mają- kolegium; 
cycb wymaganych kwalifikacji, zgodę na kandydowanie wy- 4) niedawania rękojmi należytego wykonywania obowiąz-

. ,raża, Minister Zeglugi. ków członka kolegium. 
Art.O. §. 1. Kandydatów na członków kolegi6w przy § 3. Do czasu rozstrzygnięcia o'd'wołania, o którym mo-

qlrezydiach rad narodowych zgłaszają załogi zakładów pracy, wa w § 2. prezydium rady narodowej w drodze uchwa1ymo-
zebran'ia wiejskie'oraz organizacje społeczneipolityczne. że zawiesić w czynn.ościach członka kolegium. 

§ 2, Mo'żna kandydować tylko do jednego kolegium. Art. 16. O skreśleniu z listy członków kole-gium zawia-
'§ 3-. Wybory przygotowują prezydia rad narodowych damia się na piśmie członka kolegium oraz instytucję lub 

i komitety Frontu Jedności Narodu. organizację, która zgłosiła jego kandydaturę. 
Art. 10. § 1. Liczba kandydatów wymienionych na liście Art. 17. § . l, Obsługę organizacyjno-prawną kolegium 

kandydatów powinna być większa co najmniej o jednączwar- oraz inne funkcje związane z pracami kolegium wykonuje 
tą od liczby członków kolegium niezbędnej do zapewnienia radca kolegium do s;:>raw wykroc7eń. / 
jego prawidłowego działania. § 2. Radca kolegium do S'praw wykroczeń jest pracow-

§ 2. Lista kandydatów powinna zawierać następujące nikiem prezydium rady narodowej, przy któ(ym dtiała kole-
dane: imię i nazwisko kandydata, datę i miejsce urod,zenia, gium, lub pracownikiem organu, przy którym powołane jest 
adres zamieszkania, . wykształcenie, nazwę i adres zakładu, <lane kolegium. Radcą kolegium do spraw wykr,oczeń może 
w którym jest za.~~udniony, zawód lub charakter wykony- być tylko osoba mająca wyższe wykształcenie prawnicze lub 
wanejpracy, przynflleżność do organizacji społecznych i po- administracyjne. 

lityoznych. , , § 3. Do czasu obsadzenia stanowiska radcy kolegium do 
Art. 11. § 1. Wybory c'llonków kolegium odbyWają się spraw wykroczeń obsługę organizacyjno-prawną kolegium 

w gloso~aniu tajnym. '. ' . , przy prezydium rady narodowej wykonuje organ administra-
. § , 2. O wyborze 7.aw,iadamia się pisemnie członka kole- cji do spraw wewnętnnych prezydium w.laściwej ,rady naro. 

gium ora~ instytucję lub organizącję, która zgłosiła jego kan- dowej, a pozostałych' kolegiów -organy, przy którychko-
dydaturę. " . ' legia te .zostały powołane. 

" Art. 1'2_ , Członkowie koleg.ium przed rozpoczęcIem swo- § 4. Zakres czynności radcy t.plegium do spraw' wykro-
~'Jej dz~ałalntlści składają przed przewodniczącym pr,ezydium czeń określi odpowiednio Minister Spraw Wewnętrznych, 
rady narodowej ślubowanie według następującej roty: Minister 'Leglugi oraz Prezes Wyższego Unędu Górniczego. 

"Slttbujęuro<;'zyście" że jako członek kolegium przyczy~ Art. 18. Minister Spraw Wewnętrznych, Minister 2eglu-
' niać się będę ze, wszystkich sił do wdrażania obywatel1 gi i Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wydadzą, każdy 
do poszanowania prawa i przestrzegania zasad' ws'półżycia we wla<;nym zakresie. regulaminy działania kolegiów, 
społecznego W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. obo- Art. 19. Członkom kolegium zamieszkałYm , poza miej-
wi'ązki swoje wypełniać gorliwie, orzekać bezstronnie scem posiedzenia kolegium przysługują diety oraz zwrot 
'i zgodnie z przepisami prawa". kosztów przejazdu i noclegu według norm ustalonych w obn-
Art. 13. § 1. Zakład pracy, w Którym zatrudniony jest wicjzujących przepisach dla pracowników państwowych w ra-

.człQnek kolegium. obowiązany jest ~wolnić go z pracy na zie pełnienia czynności poza l.wykłym miejscem służbowym 
czas roz.prawy LSl.kolenia. Wydatki te pokrywa się 'z. budżetu , r,ad narodowych ora' 

§ 2. Łączny czas nieobecności w zakładzie pracy nie innych organów, przy których działają kolegia. 
może przekraczać dwunastu dni , w ciągu.(oku, Art. 20. § 1. Rada Ministrów określi zasady wynall r il -

. § 3. Podstawę do zwolnienia członka kolegium na roz- dzania przewodniczącego i członków składu orzekająceg u 
p~awę lubs'żkoleniestanowi pismo przewodniczącego kole- . osób wchodzących w skład ' komisji orzecznictwa do sprav l 

· 9łUm, skierowane do członka kolegium w tej sprawie. , wykroczeń i pr0toKolanta za udział w posiedzeniach oraz zo-
§4·Członkowie kolegium zwolnieni na cz'as ro,l.prawy sady wypłacania na ich żądanie odszkodowania za utracony 

1 ·szkolenia zachowują za czas nieobecnoścj w· pracy prawo zarobek w~kutek udlialu w posiedzęniu . 
.. ~o wynagrodzenia. które ustala się według zasad obowiązu- § 2. Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu 
ją<:ych przy obliczan-iu wynagr'o(jzenia za czas urlopu wypo- z Ministrem Finansów określi w drodze zarządzenia zasady 

. ' czynkowego. " organizowania, prowadzenia ł finansowania szkolenia człon-
§S. WykonyWanie obow'iązków członka kolegium będą- ków kołegiów przy prezydiach rad narodowych. Zasady. te 

cego pracownik{em 'nie' może pociągnąć za sobą ujl~mnych w odniesieniu do członków kolegiów przy urzędach morsklch 
skutków dla niego . w iakre~ie st~sunku pracy : Rozwiązanie i przy urzędach górniczych określi odpowiednio Minister Ze-

, st()sunku pracy ,z ół'onkiein kol.egiumni•e mo'żę nastąpić bez glugii Preze's Wyższego Unędu, Górniczego w porozumienIU 
a;godycady zaldadowej. wyrażonej po porozumieniu z / prze- z Ministrem Spraw Wewnętrznych. 

,._, 'Woclnicząc.vtO kolegium. ' '. , . , Art .. 2'1. Do czasu' wydania prlepis6w wykonawczych na . Art. j;(' § 1. Członkowie kolegium kdTzystają z ochro-
"'ny 'przewi dzianej w Kodek'sie ' karnym 'dla funkcjonariuszy podstawie niniejszej u.st{lwy pozostają w mocy odpowiednie 

prze pisy dotychczasowe. jeżeli , nie są sprzeczne z jej prze-" publicznyc;h. ." ' . , . 
".' § ~. "Za przestępstwapopelnione w związku ze sprawo- " pisami,' . 

' waną flińkcJą : w kolE!9iuin dlonekkolegium ponosi o:dpo~ie- ' " ' Att.22. Ustawa : wchodzi w 7ycie z dniem 1 stycznia 
. 'dzialność ja k funkcjona riusz publiczny, ',. ' ~f">' , '(,~ '. :,' 1972 r. 

Art. 15. § 1. Mandat członka kolegium wYgasa' W' raiie: 
l) śmiercil 

"PrzewodniC'zącY 'Rady "Państwa:" .l. Cyrankiewicz 
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 




