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2. W granicach kontyngentów (ust. 1 lit. c)) organy 
centralne (ust. 1 lit. c:.) i b» corocznie zatwierdzają eta
ty pracownikóvl organów bezpośrednio im podległych 
oraz ustalają dla n ich kontyngenty etatów; w grani
c~H:h przydzielonych im kontyngentów organy bezpo
średnio podległe organom centralnym zatwierdzają eta
ty pracowników organów im podległych. 

' 3. Rada Ministrów może w drodze uchwały zlecić 

Komisji zatwierdzanie etatów urzędów, władz, zakła

dów, instyt~cji i organizacji wymienionych w ust. 1 
lit. c). 

§7. 1. Uchwały Kolegium Komisji mogą być zmie
nione na wniosek zainteresowanego ministra przez Pre-
zesa Rady Ministrów. . 

. 2. W przypadku, gdy decyzja Prezesa Rady Mini
strów nie zadowala min"istra, zainteresowany minister 

! może wnieść o rozpatrzenie sprawy przez Prezydium 
Rządu. 

§ 8. 1. Ogólną ilość etatów i podział ich pomiędzy 
resor ty, oddzielnie dla podległych d'Vlemu resortowi 
organów administracji publicznej, a oddzielnie dla or
,ganów gospodarki uspołecznionej -- ustala corocznie 
/Rada l\.finistrów na wniosek Prezesa Rady Ministrów, 
zgłoszony w porozumieniu z Przewodniczącym Państwo
wej Komisji Planowania Gospodarczego i 'Ministrem 
·Skatbu. 

2. Co do związków samorządu terytorialnego oraz 
~ch przedsiębiorstw i zakładów Rada Ministrów doko
)nuje ' ustalenia \ (ust.'f4) ; w ' porozumieniu . z'" Radą Pań- ' 
~twa~ 

§ 9. Prezes Rady Ministrów może - w drodze za.zą
f:::en.ia Dgłoszonego w Mon.itorze Polskim powołać tere-

nowe organy Komisji albo też zobowiązać do pełnienia 
ich funkcji inne organy administracji publicznej. 

§ 10. 1. Organizację wewnętrzną Komisji określi 
statut nadany przez Preze~a Rady lVlinist rów w poro
zumieniu z Przewodniczącym Komitetu Ekonomiczne
go Rady Minis trów i Ministfem Skarbu. 

2. Tryb działania Komisji i jej organów tereno
wych oraz zasady współdziałania z Prezydium Rady 
Ministrów, Państwową Komisją Planowania Gospodar
czego i ministerstwami ustali regulamin nadany przez 
Prezesa Rady :p.fini~trów 'IN porozumieniu z Przewod
niczącym . Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego i Ministrem Skarbu. 

§ 11. 1. Wszystkie organy administracji publicznej 
i gospodarki Uspołecznionej oraz organizacje i instytu
cje społeczne obowiązane są na żądanie Komisji i jej 

. organów terenowych udzielać niezbędnych ~domości 
i materiałów. 

2. Organy administracji publicznej oraz organizacje 
i instytucje społeczne obowiązane są umożliwić Komisji 
i jeJ -organom 'kontrolę etatów na miejscu. 

§ 12. Wykonanie rozporządzenia porucza się Pre
zesoWi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwo

wej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministr owi 
Skarbu. 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1950 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

~Viceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący Pallstwo
wej Komis~i Planowania Gospodarczego: H. Minc 

Minister Skarbu: K. Dqbrowski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 lutego 1950 r. 
,-

w sprawie wynagrodzenia członków zespołów orzekających Głównej Komisji Arbitrazowej. 

Na podstawie art. 12 ust. 3 dekretu z dnia 5 sierp
nia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym (Oz. 
U. R. P. Nr 46, poz. 340) zarządza się, co następuje: 

, § l. 1. Członkowie zespołów orzekających Głównej 
){omisji Arbitrażowej otrzymują wynagrodzenie za 
udział w posiedzeniu zespołu orzekającego w wysokości 
zł 1.000. 

2. Zamiejscowi otrzymują ponadto należności przy
padające za podróże ~łużbowe według przepisów obo
wiązujących pracowników pal'i.stwowych. 

§ 2. 1. Przewodniczący zespołu orzekającego Głów
nej Komisji Arbitra~wej otrzymuje dodatkowe w yna
grodzenie w wysokośC\ zł 500 za udział w posiedzeniu, 
na którym przewodniczy. 

2. Członek zespołu orzekaj ącego referujący sprawę 
na posiedzeniu Głównej Komisji Arbitrażowej otrzy
muje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości zł 500. 

:::. Członek Głównej Komisji Arbitrażowej, k tóry 
9rzeka jednoosobowo lub jest r eferentem sprawy i jed-

nocześnie przewodnicz' zelą}ołowi orzekającemu, otrzy ... 
muje łączne wynagrodzenie w wysokości zł 1.500. 

§ 3. W razie uczestniczenia w ciągu jednego dnia 
. w kilku posiedzeniach Głównej Komisji Arbitraż6wej, 
należy się wynagrqdzenie w wysokości przypadającej 
za udział w jednym tylko posiedzeniu. 

§ 4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prze
WOdl'l.iczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego i Ministrowi Skarbu. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od dnia 15 listopada 
1949 r. 

Prezes Rady MinieŁrów: J. Cyrankiewicz 

Wiceprezes Rady Mini~trów i Przewodniczący Pań~two. 
wej Komisji Planowania Gospodarczego: H. Minc 

Minister Skarbu: K. Dqbrowski 


