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ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTROW

z dnia 23 grudnia
w sprawie wykonania orzeczeń, nakazów karnych

!

197~

r.

, postą.nowień ;kolegiów do spraw wykroczeó.

§ 6. Organ, który zarządził wykonanie zastępczej kary
Na podstawie art. 109 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 116) zarzą aresztu, zawiadamia administrację zakładu karnego o stosunkowym zmniejszeniu tej kary w razie uiszczenia grzywny W
dza się, co nast,ępuje:
części.
.
.
§ 1. 1. Organami zarządzającymi wykonanie orzeczeó,
§ 7. 1. W celu wy konania katy aresztu orzeczonej w
nakazów karnych i postanowień są:
postępowaniu przyspieszonym ·organ zarządzający wykonanie
1) organ administracji do spraw :wewnętrznych prezydium
kary zarządza doprowadzenie ukaranego przez Milicję Obypowiatowej (miejskiej) i dzielnicowej rady narodowej,
2) okręgowy (równorzędny) urząd górniczy i urząd morski. watelsk~ do zakładu karnego bezpośrednio po zakończeniu
rozprawy, przekazując do zakładu karnego odpis : podlegaj,,2. Organami. wykonującymi rozstrzygnięcia są:
cego wykonaniu orzeczenia i nakaz przyj~cia ukaranego.
1) organ administracjifinanśowej prezydium powiatowej
2. Przepis ust •. 1 stosuje się odpowiednio w. razie wyko.
(miejskiej i dzielnicowej) rady narodowej,
nlmia
orzeczenia ze wzmianką .o natychmiastowej' jego wyko2) administracjazakładukarnęgo,
. nalńości, jeżeli zarządzono osadzenie ukaranego w żakładzie
3) uspołeczniony zakład pracy,
4) inne organy 'administracji prezydium powiatowej (miej- karnym.
§ 8. Karę ograniczenia wolności wykonuje się w miejscu
skiej) i ' dzielnicowej rady naro'dowej, instytucje pań
. ,s twowe i 'sp(}łeczne, uprawni,one do wykonywania roz- zamieszkania lub zatrudnienia ukaranego albo w niewielkiej
odległości od tego miejsca,. chyba że ważne względy przema'strzygnięć.
wiają za wykonaniem, kary w innym miejscu.
§ 2. Organy .wykonujące rozstrzygn:ięcia mają ob(}wiązek
§ 9. 1. Kwotę uzyskaną w · wyniku wykooaniii kary'
podjęcia bez zwłoki czynności w celu wykonania rozstrzygograniGzenia wolności z rygorem potrącenia ukaranemu pronięcia.
centowo określO'Ilej części wynagrodzenia za pracę uspołecz
§ 3. 1. Wezwanie ukaranego karą aresztu (zasadniczego
lub zastępczego) do stawienia się .w zakładzie karnym po- niony zakład pracy przekazuje na rachunek:
1) dochod6w budżetowych organu, który zarządził wykonawInno zawierać pouczenie o skutkach niestawiennictwa.
nie kary - jeżeli stosownie do orzeczenia potrącenia
2. Organ, który zarządził wykonanie kary, po otrzymamają być dokonywane na rzecz Skarbu Państwa,
niu potwierdzenia odbioru wezwania przesyła do zakładu
karnego:
2) właściwej instytucji spo!ecznej - jeźeli potrąceniamajć\
być dokonywane na cel społeczny wskazany przez organ
. 1) odpis orzeczenia podlegającego wyk-onaniu oraz
orzekający.
.
' 2) nakaz przyjęcia ukaranego do zakładu karnego w celu
odbycia kary.
2. O przekazaniu potrąconej kwoty zakład pracy .zawiadamia organ, który zarządżił wykonanie kary.
§ 4. 1. O niestawieniu się ukaranego w zakładzie kar7
§ 10. Organ, który zarządził wykonanie kary ogranic'tenym adminigtracja zakładu karnego zawiadamia komendę ponia wolności z rygorem podjęcia pracy za zmniejswnym wywiatową (miejską) lub
dzielnicową Milicji Obywatelskiej,
, właściwą według miejsca zamieszkania ukaranego, w celu nagrodzeniem w uspOłecznionym zakładzie pracy, po otrzymaniu potwierdzenia odbioru wezwania przekazuje organ.o wi
niezwłocznego doprówadzenia go, przesyłając równocześnie
administracji do spraw zatrudnienia prezydi\lm rady narodoodpis orzeczenia lub postanowienia.
2. Milicja , Obywatelśka odstąpi od doprowadzenia uka-;' wej odpis orzeczenia podlegającego wykonaniu w celu skierowania .. ukaranego do pracy za zmniejszonym wynagrodze! ranego w razie:
1) choroby uni emożliwiającej doprowadzenie, stwierdzopej niem.
§ 11. 1. Wezwanie ukaranego do wykonania kary ograświadectwem
wystawionym przez lekarza społecznej
niczenia wolności powinno zawierać pouczenie o skutkac~
służby zdrowia,
uchylania się od odbyw:ania kary.
2~ ciąży stwierdzonej przez :lekarzaspołecznej służby zdro2. Przed przystąpieniem do wykonania kary ogranicze~
wia braz vi okresie 6 miesięcy .· po rozwiązaniu, jeżeli
nia ·wolności organ zarządzający wykonanie ·kary może wez~
dźiecko pozostaje przy życiu, a w okresie 6 tygodni po
wać ukaranego do udzielenia informacji niezbędnych ' do
rozwiązaniu, jeżeli dZIecko zmarło.
właściwego wykonania kary .
. 3. Milicja Qbywatelska może odstąpić od doprowadzenia
§ 12. Przy wykonywaniu kary ograniczenia wolności
ukaranego w innych wyjątkowo ważnych okolicznościach
stosuje się odpowiednio przepisy tozporządzenia Rady Minależycie udowodnionych, w szczególności gdy ukarany osonistrów ·z dnia · 12 ! stycznia 1970 r. w sprawie obowiązków:
biście zajmuje się chorY!D członkiem rodziny wymagającym
uspołe"znionych zakładów pracy w zakresie wykonywania
jegą . opieki. o przyczynach uza'sadniających odstąpienie od
.
. doprowadzenia ukaranego Milicja Obywatelska zawiadamia kary ograniczenia wolności (Dz. U. Nr l, poz. 5).
administrację właściwego zakładu karnego oraz organ, który
§ 13. Wezwanie ukaranego do uiszczenia grzywny po~
zarządził wykonanie kary.
winno zawierać odpuwiednie pouczenie ' o sku~kach nieuiszczenia grzywny w terminie.
§ 5. Administracja zakładu karnegO •.zawiadamia niezwłocznie organ, który , zarządził wykonaQie kary, o rozpo§ 14. 1. Wezwanie ukaranego do uiszczenia grzywny'
częciu i zakończeniu wykonania. kary aresztu oraz o innych
orzeczonej przez kolegium do spraw wykroczeń przy prezyokolicznościach mających istotne znac.zenie dla . właściwego
dium gromadzkiej rady narodowej, rady narodowej osiedla:.'
.. pq:ebiegu wykop.ania kary. '
lub rady narodowej miasta nie stanowiącego powiatu wysyła

'.
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właściwy

organ prezydium rady narodowej, przy którym '
kolegium wydało orzeczenie, jeżeii ukarany mieszka na terenie działania tej rady narodowej. .
2. Jeżeli ukarany nie uiści dobrowolnie grzywny, sprawę
prze.k azuje się do wykonania organowi administracji do spraw
wewnętrznych prezydium powiatowej rady narodowej.
§ 15. Przepisy § 13 i 14 's tosuje się odp'owiednio do wykonania kary porządkowej, ściągnięcia nawiązki, kosztów
postępowania, kosztów doprowadzenia ukaranego do zakła
du karnego i innych należności pieniężnych.
§ 16. 1. Organ, który zarządzi! wykO'llanie kary zakazu
prowadzenia określonej działalności -lub wykonywania czynności związanych z wymaganym zezwoleniem, przesyła właś
ciwemu rzeczowo organowi prezydium rady narodowej odpis
orzeczenia z podaniem daty jego prawomocności.
2. Jeżeli zakaz ' dotyczy działalności wytwórczej, przetwórczej, handlowej lub usługowej, odpis 'Orzeczenia przesyła
się, }organowi ' administracji do spraw ł).andlu, przemysł~ _
1 usług prezydium rady narodowej właściwej według miejsca
zamieszkania ukaranego oraz miejsca prowadzenia dz i ałal
ności objętej zakazem.
3. Jeżeli zakaz dotyczy prowadzenia pojazdóvy mechanicznych, odpis orzeczenia przesyła się organowi administracji do spraw komunikacji prezydium rady narodowej właś
ciwej według miejsca z,gmieszkanlia ukaranego oraz organowi, który wydał zezwolenie na prowadzenie tych pojazdów.
§ 17. 1. Organ, który zarządził wykonanie kary prze· padku rzeczy, przesyła odpIs orzeczenia właściwemu organo· wi administracji finansowej prezydium rady narodowej.
2. Jeżeli przepadek dotyczy rzeczy, która. została załą
czona do akt sprawy, rzecz przekazuje się wraz z odpisem
, orzeczeni a.
3. Jeżeli' wartość rzeczy jest nieznaczna, pozostawia s'ię
jlł w aktach sprawy albo niszczy. Protokół zniszczenia rzeczy
· sporządza organ, który zarządził wykonanie kary, i organ
'administracji finansowej prezydium rady narodowej.
4. Do wykonywania kary przepadku rzeczy przez urząd
morski nie stósuje się przepisów ust. 1 i 2. Protokół komiIyjnego zniszczenia rzeczy sporządza ' urząd morski.
działające
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§ 18. 1. Organ, kt6ry zarządził wykona~ie kary p'bda~ia '
orzeczenia o u):taraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób, przesyła . odpis orzeczenia instytucji określonej
w tymorzecżen'iu.
.
2. W razie ukarania' karą podania orzeczenia do publ,icznej wiad.omości na koszt ukaranego, organ, ktMy zarządził
wykonanie "kary, ściąga· wyłożoną na koszty ogłoszenia kwotę od ukaranego w sposób przewidziany dla egzekucji grzy~
wien.
§ 19. Organ, który zarządził wykonanie orzeczonego
przywróce,nia do stanu póprzedniego, przesyła
odpis orzeczenia właśCiwemu rzeczowo organowi administracji prezydium rady narodowej. Wykonanie obowiązku nast.ępuje na 'podstawie przepisów o .Postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
obowiązku

' §20. O wykonaniu . rozstrzygnięoia zawiadamia się organ, który zarządził jego wykonanie. .
.
'
.

§ 21. Wykonanie kin orzeczonych VI stosunku 'do żoł~
nierzy w czynnej służbie wojskowej za wykroczen ia popeł
nione przez nich przed wcieleniem do tej służby odbywa się
na podst.awie odrębnych przegis6w.
.
§ 22. Przepisy rozporządzenia storsuje się również przy
wykonaniu rozstrzygnięć, które nie ,zostały wykonane przed
dniem wejścia w życie rozporządzeriia.
§ 23.

Tracą , moc:

<

1) rozporządzenie Rady Minfstrów z dnia 15 grudnia 1951 r.
w sprawie wykonywania orzeczeń i nakazów kar.nyc,h

wydanych przez kolegia przy · prezydiach rad .narodowych (Di.. U. Nr 66, poz. 456),
' ,
.
2) rozporządzenię Rady Min.istrów z dnia 5 marca 1959 r.
w sprawie wykonywania kar aresztu o,rzeczonych prżez
kolegia karno-administracyjne przy prezydiach rad na- .
rodowych (Dz. U. z 1959 r. Nr 20, poz. 126, z 1961 r.
Nr 25,poz. 1211 z 1964 r. Nr 29, poz. 184).
§ 24; Rozporządzenię wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 r.
Prezes Rady Ministrów: w z. M. Jagielskl
Wicepr.ezes Rady

ł>:1inistrów
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RADY MINISTRÓW

.

z dnia 23 grudnia 1911 r.
w sprawie nieruchomości nie podlegających przekazaniu lub przejęclu oraz warunków łeh nabycia przez posladiłczy
.. .
.
zależnych.
I.
,
.
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26, październi
ka 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych
u. Nr 27, poz. 250) zarządza się, co następuje:

:(02.

§ 1. Nie podlegają przekazaniu na własność dotych~za
lowych posiadaczy zależnych (dzierżawców lub władających
Z Innego tytułu) lub · przejęciu na rzecz Państwa '-1'lieruchomoŚci wchodzące w skład gospodarstw rolnych, zwane dalej
i,nierucpomościaijli", których właścicielami są .osoby pełniące
• .wyboru funkcje
organach państwowych,spółdzielczych
,lub społecznych stópnia . gromadikiego w dniil4 listopada
;1911 r., otrzymujące wyriagrod'ienie wynikające ze stosunku
pracy, jeżeli bezpośrednio przed .objęciem funkcji praca na
tej nieruchomości stanowiła dla nich główne źródło utrzy'~~nja.
, ..

w

§ 2. Przekazanie nieruchOlffiości na własność dotychczasowych posiadaczy zależnych (dzierżawców lub władających
z innego tytułu) może . nastąpić, jeżeli spełniają oni równotześnie następujące warunki:
'
.
1) posiadają kwalifikacje'. do prowadzenia gospodarstwa
rolnego i dotychczasowy sposób prowadzen ia gospodar~
stwa wskazuje, że dają . oni gwarancję należytego za,g ospodarowania nieruchomości,
2) praca w gospodarstwie .rolnym stanowi dla nich wyłącz
, he źródło utrzyma.nia,
' 3) osóbiśde lub przypo~ócy członków rodziny pozostają- '
. . eychz nimi wewspólnośd domowej gospodarowali oa
" . ' n.iefucho~oścl' nieprzerwanie ' co ' najmniej od trzech lat
do dnia 4 listopada 1911 r;i

