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7) Proku raturę Rejonową \ 1' Żarach dla miast: Jasień, 
Lubsko, Łęknica i Żary oraz gmin: Brody, Jasień, Lipinki 
Łużyckie, Lubsko, Przewóz, Trzebiel , Tupl ice i Żary . 

(Dz. U. z 1985 r. Nr 62, poz. 325, z 1987 r. Nr 39, poz. 226 
i z 1989 r. Nr 63, poz. 385) . 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
§ 3. Traci moc zarządzen ie Prokuratora Generalnego szenia. 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 grudnia 1985 r. 
w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego 
zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 1 marca 1991 r. 

w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów do spraw wykroczeń. 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. 
o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 
118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, 
z 1975 r. Nr 16, poz. 91 , z 1982 r. Nr 45, poz. 291 , z 1989 r. Nr 
35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 43, poz. 251) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Za udział w posiedzeniu kolegium do spraw 
wykroczeń przy sądzie rejonowym, urzędzie morskim, izbie 
morskiej i urzędzie górniczym, zwanym dalej " kolegium" , 
przysługuje wynagrodzenie, które stanowi procent przecięt
nego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecz
nionej przewidywanego na kwartał poprzedzający termin 
posiedzenia kolegium, ogłaszanego przez Prezesa Głów
nego Urzędu Statystycznego stosownie do przepisów o zao
patrzeniu emerytalnym, i wynosi dla: 

1) przewodniczącego składu orzekającego - 2,4%, 

2) członków składu orzekającego - 2,2%, 

3) protokolanta - jeżeli czynność tę wykonuje 
osoba nie będąca pracownikiem sądowym - 2%. 

2. Kwotę wynagrodzenia zaokrągla się do pełnych setek 
wzwyż. 

§ 2. 1. Członkowi kolegium wypłaca się na jego żąda
nie odszkodowanie, przysługujące za utracony zarobek 
wskutek udziału w posiedzeniu, do wysokości wynagrodze
nia przysługującego przewodniczącemu składu, jeżeli wyka
że, że nie pozostaje w stosunku pracy i że wynagrodzenie za 
udział w posiedzeniu nie równoważy utraconego zarobku. 

2. Osobie, która otrzymała odszkodowanie za utracony 
zarobek, nie przysługuje wynagrodzenie za udział w posie
dzeniu. 

§ 3. W związku z przepisem art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 
8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw: Kodeks postępowania 
karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, 
o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy (Dz. 
U. Nr 43, poz. 251) traci moc zarządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 24 lipca 1989 r. w sprawie zasad 
wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji 
orzecznictwa do spraw wykroczeń (Monitor Polski Nr 24, 
poz. 191 i z 1990 r. Nr 13, poz. 105). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 
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