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2. Dzień zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej określają odpowiednie wpisy zamieszczone w jego w oj..skowym dokumen cie osobistym.
§ 31. Prawo do zasitków dziennych powstaje:
1) dla członków rodziny żołnierza powołanego do odbycia
czynnej służby wojskowej określonej _w § 25 ust. 1 .:...z dniem stawienia się żołnierza do służby w określonym
terminie i miejscu;
2) dla ż-ołnierza zwolnioneg-o z czynnej służby wojskowej
(§ 26) -od dnfa or~eczeni-a niezdolności żołnierza do
'Pracy, nie wcześniej jednak niż od dnia zwolnienia ze
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dowódcy jednostki wojskowej przewidziane w
komendanci oddzialów lub innych jednostek
organizacyjnych formacji samoobrony. -

Gzynnośc~

Rozdzi a

Przepisy

ł

4.

końcowe.

§ 35. 1. Tracą moc wszystkie dotychczasowe przepisy
w sprawach uregulowanych niniejszym rozporządzeniem.

2. W szczególności tracą moc:
1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1960 r.
w sprawie wypłaty przez zakłady pracy wynagrodzenia
:pracównikom powołanym do óynnej służby wojskowej
(Dz. U. Nr 7, poz. 48);
2) ro zpo rządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lu teqo 1960 r.
w spr-awie zasiłków dzie-n nych dla żołnierzy i ich rodzin
(Dz. U. Nr 7, poz. 49);
3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1960 r.
w sprawie kierowania i przyjmowania do pracy osób
zwolnionych z _zasadniczej służby wojskowej (Dz. U.
Nr 20, poz. 122) .

służby.

- § 32. 1. Wyplata zasiłków dziennych nastę'puje:
1) dla członków rodziny żołnierza odbywającego czynną
służbę wojskową ~ po upływie każdego miesiąca odby-

wania przez ż ółnierza tej służby, a jeżeli służba nie
trwala dłużej ni-ż jeden miesiąc - -po jej odbyciu; _2) - dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej
- każdorazow-o z góry za okres trwania niezdolności
do pracy wskazany w za~wiadczelOiu (§ 26 ust. 3).
2. Jeżeli wniosek o przyznanie zasiłków został zgłbsz-o
ny po ustaniu okoliczności · uzasadniających przyznanie zasiłków, nie póżniej jednak niż w ciągu trze ch miesięcy od
dnia zwo:nienia żołnierza z czynnej służby w<>js-k owej należne zasiłki wypłaca -się jednorazowo.
§ 33. Zasiłki dzienne wypłac<I się osobie uprawnionej.
Zasiłki przypadające osobie małoletniej wypłaca się jej opiekUlOowi.
§ 34. W razie odbywania czynnej służby wojskowej.
określonej w § 25 ust. _
l pkt 3 w forma-c jach samoobrony,

wykonują

§ 29

§ 36.Wykonainie roZ!p-orządzen ia - p'bnicza się ministrom
(k lerowmikom urzędów centralnych) - otazprezydiom rad narodowych.
§ 37.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło~

sżenia.
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia -3 grudnia H)'68 r.

w sprawie

odpowiedzialności służbowej i dyscypl1narnej pracow:lików rad narodowych. -

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 15 lipca 19u8 r.
o pracownikach rad narodowych -(Dz .. U. Nr 25, poz. 164)
tarżądża się, co następuje:
Rozdział

Przepls~

I.

miast stanowiących powiaty oraz prezydia dzielnicowych
rad narodowych w miastach wyłączonych z województw,
5)0 wydziałach - należy przez to rozumieć również-inne
jednostki organi~acyjne p,od'porządkowane prezydium rady narodowej, do których stosuje się przepisy '0 wydziałach.

ogólne.

§ 1. -- Odpowiedzialncisci służbowej i dyscyplinarnej za
naruszenie swoich obowiązków podlegają pracownicy rad
narod'owych zatrudnieni w wydziałach- prezydiów rad narod{)wych, -a także w innych jednostkach organizacyjnych,
tworzonych zClJmiast wydziałów (zarządach, oddzfałach, referatach, biurach, komisjach oraz urzędąch o innej nazwie),
de których stosuje s i ę przepisy 'o wydziałach.
'

R o z d z i a ł II.

",-

,-

Odpowiedzialność służbowa.

§ 3. 1. Za przewinienia mniejszej wagi pracownik podle-

ga

odpowiedzialności - służbowej,

2.W zakresieod'Powiedzialności służbowej stoSuje się
upomniepia.
§ 4. 1. Karę upomnienia nakłada przewodniczący prezydium rady narodowej lub upoważniony przez niego jeden
ze stale urzędująeych członków prezydium rady narodowej.
2. Przewodniczący prezydiów wojewódzkich i powiatowych rad narodowych mogą upoważnić kierowników wydziałów do nakładania kary upomnienia w stosunku do pracowników pÓdległych imwydzialów.
karę

§ 2. Ilekr-oć w dalszych przepisach rnzporządzenia jest
'mowa bez bliższego określenł-a:
1) o ustawie - należy przez to rozumieć ustawę zd,uia
15 lipca 1968 r. o pracownikach rad narodowych. _
2) o pracownikach -należy _przez to rozumieć pracowników objętych przepisami ustawy wymienion~j w pkt l,
/ 3) .o 'Pre:bydiach wojewódzkich rad narodowyćh - należy
§ 5. 1. Pr zewo dniczący prezydium (członek prezydium,
• przez to rozumieć równi e ż prezydi-a rad narodowych
kierownik wydziału) zawiadamia pracównika o wszczęciu pomi-a st wyłączonych z województw,
stę powan i a i możn ości zlożenia wyjaśnień w wyznaczonym
4) o prezydiach powiatowych rad narodowych - należy
przez to rozumieć _ równigż prezydia rad narodowych . t erminie.

Dziennik Ustaw Nr
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p 7 zewodniczący komisji i dwaj jeg'ozastępcy pmv.ołani
przez . prezydium właściwej rady lIlarodowej spośród.
członków prezydium tej rady,
2) ' czlonkowie powołani przez:
"
a) komisje - rady narodoWej spośród swoich członków ,
będących radnymi, po jednym członku i jednym jego
zastępcy z każtlej komisji,
'..
,
b) właściwe rady zakła'dowe spośród ich członków i iri.:
JlyGh pracowników rady narodowej w liczbie co naj- '
mniej dwÓch osób przez każdą radę. "
"
,
2. W skład komisji dyscyplinarnej przy prezydium wo-,
jewódzkiej ' rady narodowej, działającej w: charak ~e rze in.'
R o z d z i a ł III.
stancji odwoławciej, . zamiast członków ,' wymienionych w .
ust. 1 pkt 2 lit. b) wchodzą członkow i e wyinaczeni prze'z
Odpowiedzialność dys.c yplinarna.
zarządy okręgowe właściwych związków zawodowych w Hcz"; '
,
,
bie co najmniej dwóch osób od kaiidego związku.
.
§ 6. 1. Za prz'ewinieniawiększej wagi pracownik podle§ 13. 1. Osoba wchodząca w skład komisji dyscyplinarga odpowiedzialności dyscyplinarnej.
nej nie może sprawować funkcji w komisji dyscyplinarnej,
2. W zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej stosuje
jeżeli przeciwko niej toczy się postępowanie karne, karnosię kary:
, .
admInistracyjne lub dyscyplinarne, a gdy postępowanie zal) nagany,
kończy się ukaraniem ~ traci mandat.
2) nagany z ·po.z bawieniem możliwości , otrzymania nagro2. Nie może również sprawować, funkcji w komisji dydy przez okres do jednego roku"
'
scypliJnarnej
pracownik prezydium rady narodowej w olqe}) pozbawienia możliwości awansowania lub powołania na
sie jego zawieszenia . w pełnieniu obowiązków.
wyższe stanowisko na okres do dwóch lat, '
.
3. Przewodnic;:zący i zastępcy przewodniczącego tracą
4) obniżeni,a wynagrodzenia o kwo~ę wyno:szącą: do 10%
mandat
' w komisji dyscyplinarnej w razie utraty stanowiska",
tego wynagrodzenia na okres do sześciu miesięcy.
członkap'r ezy'dium rady narodowej.
§ 7. Karę nagany .nakłada przewodniczący prezydium
, 4. Tracą mandat członkowie komisji:
rady ni'lfodowej lub upoważniony przeznieg,o jeden ze stale
f)p'owołani przez komisje rady narodowej
w razie ,wyurZęd'ljąCych członków prez·Ydium rady narodowej.
gaśnięcia ich mandatu radnego,
,
, .
~ 8. Przewodniczący prezydium rady narodowej żawia
2) powołani przez radę zakładową - w razie rozwiązania
darni,a pracownika o wszczęciu postępowania , dyscyplinarnez nimi stosunku pracy w prezydium rady nar.odowej. ,
g./') i o moi:.ności złożenia wyjaśnień w wyznaczonym ter. § 14. Prze~odniczący, ich zastępcy oraz pozostali człon
minie.
kowie komisji dyscyplinarnej w razie nienależytego wyko§ 9. 1. Po przeprowadzeniu postępowani:a wyjaśniające
nywania swych ·obowiąlików lub w innych uzasadnionych
go przewodniczący prezydium rady llarodowejorzeka . ona~
wypadkach (.np. długotrwałej choroby) mogą być odwołani
łożeniu kary nagany bądż w braku podstaw do ukarania - .
przed upływem kadencji w tym ' samym trybie, w jakim zo{) umorzeniu postęp,owania.
stali powołani (wyznaczeni).
.
.
,
2. Orżeczeni'e ' o nałożeniu kiu}>" nagany poWinno. być
, § 15. 1. Kadencja komisji dyscyplinarnych trwa wz~,?
umotywowane i zawierać pouczenie o 'przysługującym praokres kadencji rady narodowej.
.
wie wniesienia "odwołania w trybie i terrrlinie przepisanym.
2. Do czasu powołania : nowych komisji - komisje .d y- ;
3. Odwołanie (ust 2) rozpatruje prezydium rady narosCY'plinarne działają w dotychczasowym sklad-zie, nie OIużej ,"
dowej po zasięgnięciu opinii właściwej rady zakładowej.
jednak niż przez okres trzech miesięcy pouplyWie ich"ka- ·
4. Orzeczenie (u,st. 1 i 3) powinno być sporządzone na
'dencji.
.' . ::."', ' ':\.; .-.:1:',.. "
: ',. ,','
piśmie i podane do wiadooności pracownika.
§ ' 16. " Prezydium rady nar,odowej, ,przy " I.Hót'yrti tldiIała;"
§ 10. 1. O karach dyscyplinarnych wymienionych w
komisja dyscyplinarna, . powołuje na czas 'kadeirltji ,i kó'n H'sji.
§ 6 ust. 2 pkt 2-4 orzekają:
dyscyplinarnej rzecznika dyscyplinarne·g·o i 'jednegb lub
1) komisje dyscyplinarne przy prezydiach powiatowych rad
dwóch jeg'Q zastępców spośród pracowników tegó prezy- _
narodowych W sprawach prac.owników tych prezydiów ' , dium. Przepisy § 13 ust. 1. 2 i 4 pkt 2 ora,z §§ Hi 15 usl. 2 .'
oraz prezydiów rad narodowych' niższego sto'pnia,
stosuje się odp,owiednio.
.
2) komisje dyscyplinarne! 'przy prezydiach wojewódzkich ,
§ 17. Właściwość komisji dyscytplinarnej ustala się werad narodowych w sprawach pracowników tych piezy- , dług miejsca pracy i r·o dzaju zajmowanego prZez -pracownidiów oraz kierowników wydziałów prezydiów powiatoka stanowiska ., w chwilV wszczęcia postępowania dyscypliwych rad narodowych.
narnego, choćby obwiniony 'po wszczęciu postęp,owani~ dysCY'plinarnego . objął stanowisko uzasadrtJ.iające właśdwość
2. Komisja dyscyplinarna może orzec karę nagany przeinnej koml~ji dyscyplinarnej.
.
wiqzianą w § 6 ust. 2· 'p kt 1. jeżeli w odniesieniu do przewinienia stwierdzonego ,w PostęRowa'niuprzed komisją bra~
' § ·18. 1. Komisje rozpoznają sprawy i wydają orzec;:zejest podstaw d'ozastosowania sur·owszej kary dyscyplinarnia (postanowienia) w komp!ecie trzech osób powoł~nych ·
nej.
'na zasadach określonych w. art. . 54 ust. 2 ustawy.
§. 11. Jako instancje odwoławcze działają:
2. Członkiem kompletu orzekającego 'powołanym spo1) w stosunku do komisji dyscypHriarnyć'h przy prezydiach
śród , członków wyznaczonych przez właściwą org· anizację
powiatowych rad narodowych - komiSje dyscY'Plinar~
związkową .w miarę możności powinien być. 'praCoownik wy"
he przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych przekonujący ten sam rodzaj pracy co ,obwiniony.: ,. ; ,
, "
widziane w § 10 ust. 1. pkt 2,
.
§ 19. 1. O potrzebie przeprowadzenia dochodzenia w
2) . w stosunku do komisji dyscyplinarnych przy prezydiach
wyniku zawiadomienia lub dowiedzenia ' się' w ' limy sposób
wojewódzkich rad narodowych, jako organów pierwszej
{) popełnieniu przez pracownika prżewinienia większej wa!Ji,
instancji - prezydia wojewódzkich tad naro?owych.
uzasadniającego wszczęcie postępowania przed komisją ' dy§ 12. 1. W skład komisji dyscyplinarnej przewidzianej
scyplinarną decyduje rzecznik dyscyplinarąy; , w:e , wlasn ym
w §§ 10 i 11 wchodzą:
zakresie; o rozpoczęciu dochodzenia ; r.zecznj.~i AY'!icyplinarn y

2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
prezydium rady narodowej (członek prezydium, kierownik wydziału) wydaje orz~czenie o nałozeniu
kary upomnienia bądż w braku podstaw do ukarania ,
o umorzeniu post ęp owania.
3. Orzeczenie o nałożeniu kary upomnienia powinno być
umotywowane i podane ,do wiad'omości pracownika na piśmie z wyjaśnieniem, że jest ·o stateczne. '
4. Odpi,s orzeczenia o nałożeniu kary upoIl1JIlienia dołą
cza się do akt osobowych pra,cownika.

1)

przewodniczący

..

l'
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zawiadami a przewodniczącego prezydium rady narodowe j,
mu prawo wn jesienia w ciągu 7 dni zażalenia 00 komisji
przy ' którym działa ' kOmisja dyscyplinarna(§ 10).
. dyscyplinarnej pi erws zej instancji, która w k omplecie orze- '
kającym rozstrzyga os tatecznie. Przep is ust. 3 stosuję się
2. Rzecznik dyscyplinarny przeprowadza dochodzenie
odpowiednio; postanowienie komisji o wszczęciu postępo- ·
rówhież;l1a p.olecenie p r zewodniczącego prezydium rady nawania doręcza się .obwinionemu wraz z odpisem wniosku
rodowej.
rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania i uka§ 20. W toku' dochodzenia rzecznik dyscyplinarny może
ranie.
wzywać i przesłuchiwać pracownika, w stosunku do które§ 25. 1. Po wydaniu postanowienia o wszczęciu ,po~tę
g.o prowadzi się clochodzenie, oraz świadków i biegłych, jak
powania dyscyplinamego obwiniony może przybrać sobie
również przeprowad~ać \Vszelkie inne d,owody konieczne do
obrońcę bądż wystąpić o jeg'o wyznaczenie do przewodniwyjaśnienias'prawy : w JqTbie l pod rygorami przewidzialIlymi
cZącego komisji dyscyplinarnej .
w kodek!!iepostępqwania adminis~racyjnego.
2. Przybranie przez obwinionego obrońcy bądż wyzna. § 21. 1. . ~racownikowi, w stosunku do którego prowaQzone jest dochodzenie, rzecznik dyscyplinarny'" powinien czenie .obrońcy 'p rzez przewodniczącego komisji (ust. 1) następuje spośród pra,c owników rad narodowych z wyłącze
umożliwić .złożenie wyj.aśnień.oraz wypowiedzenie się co do
niem członków komisji dyscyplinarnej; wyznaczenie .obroń
zebtanych dowodó>y.
2. W terlninie trzech dni od dnia i1d,ostępnienia zebra- cy powi,n no nastąpić nie póżniej niż lIla 3 dni przed tenni~
nem ro·z'prawy.
nych dowodów (ust. 1) pracownik ma prawo zgłOsić wnio3.. Obrońca wyznacz.ony przez 'przewodnicząceg,okomi
sek o przesłucha,nie wskazanych osób w charakterze świad
ków iub Q przeprowadzenie innych d'Owodów ,przy ' umożli sji dyscyplinarnej może ·odmówić podjęcia się .obrony tylko
z wa,żnychp.owodów.
wieniu mu , współudziału w przeprowadzehiutych d.owodów.
4. Obwiniony i jego obrońca mogą przegląda9 akta spra3. Odmowa złożenia wyjaśnień przez pracownika nie
wy oraz sp.orządzać wypisy i notatki. .
'.
.
wstrzymuje biegu ' dochodzeni·a.
5.
Jeżeli
postępowanie
dyscyplina;,
n
e
toczy
~ię
poza
§ 22. 1. Jeżeli wyniki d.ochodzenia nie :potwierdzą wymiejscem zatrudnienia .obrońcy, przysługuje mU, pra wo do
su,niętych zarzutóW albo okaże się, że od chwili uzyskania
zwrotu rzeczywiście ponIesionych kosztów podróży,nocle
wiad,'omości o popeŁnieniu C:zydlU uzasadniającego lIlałożenie
gów oraz diety według zasad .obowiązujących w odniesieniu
kary lub też .od chwili samego popełnienia czynu upłynął
do pracowników rad narodowych.
'
przewidziany oknes przedawnienia (art. 60 ustawy) 'bądż też
zaistnieją inne .okoliczności, które uczynią dochodzenie bez§ 26. Po wydaniu postanowienia .o wszczęciu postępo
przedmi,otowym - rzecznik dyscyplinarny umarza dochodzewania dyscyplinarnego przewodniczący komisji dyscyplinarnie.
nej 'IUib jego zastępca ustala skład kompletuorzekająceg·o na
2. Umorzenie dochodzenia następuje po przedstawieniu
za's adach określonych wart. 54 ust. 2 ustawy.
sprawYp'rzewodnicźącemil lprezydium rady ' narodowej.
§ 27. 1. Przewodniczący kompletu orzekające'go wyzna. § 23. 1. JezeIi wyniki dochodzenia wska,zują zasadność
cza rozprawę"zawiadamiając na piśmie o jej miejscu i terwysuniętych zarzutów, a nie zachodzą warunki rozwiązania
minie przewodniczą.cego prezydium rady narodowej właści~ (
umowy o pracę bez wypowiedzenia, rzecznik dyscyplinarny
wej według zatrudihienia pracownika, a ponadto wzywa na .
po porozu,m ieniu się z pnewoct:niczącym prezydium rady na- rozprawę obwini,oneg'o, jego obrońcę, rzecznika dyscyplinarrodowej składa komisji dyscyplinarnej wniosek o wszczęcie
nego oraz w razie potrzeby świadków i biegłych.
pos'tępowania dyscyplinarnego i ukaranie pracownika.
2. Tennin rozprawy powinien być tak wyznacz·ony, aby
2~ .Wniosek o wszczęcie postęp?wania i Uikar.anie powimiędzy doręczeniem obwinionęmu wezwania na rozprawę
.
men zawlerac;
a dniem'rozprawy upłynęło co najmniej 7 dni. W razie nie"
1l- j~i~ .i nazwisko, stan.owis,k o .służbowe 'Oraz miejsce za- zachowania teg·o terminu na wniosek obwini,oneg,o lub jego
trudnienia pracownika,
obr'ońcy rozprawa ulega odroczeniu.
2t ' PQ~Jad'!le ;o~reślenie , zarzucanego ,przewLnienia ze wska§ 28. Rzecznik dyscyplinarny, .obwiniony i jego .obroń.,
, z,anięm :c~~uLmiejsca jeg.o po'pełnienia,
ca mają 'p rawo zgłoszenia d·o przewodniczącego komisji dy3) ,·proppnowąny wymiar hry dyscyplinarnej spośród wy- ' scypJi<narnej żądania wyłączenia czlonka kompletu orzeka,,:
. mienionych w § . fi ust. 2 pkt 2~, jąceg,o, jeżeli między obwinj,onym lub rze·c znikiem a człon
4) .. uzasadnienie oparte na wynikach. dochodzeni~,
kiem kompletu orzekającego zachodzą stosunki tego rodza5) wykaz zawierający imiona. i na,z wiska oraz adresyświad . ju, że mogą wtbudzać wątpliwości co do bezstronności .człoo~
ków, którzy mają , być wezwani , na r.ozprawę dyscyplika kompletu.
'.Tnąr.ną, jak również wskazanie innych dowodówj do · wy- :
§ 29. 1. Rozp!f1wa dyscyplinarna jest jawna dla radnych,
kazu możeby& dołączony wniosek {) odczyta,nie na rozczłonków komisji rad narodowych, czł,onkówprezydió~
iprawie zeznańświad'ków uzyskanych w toku . d·oc):lodzei prac.ownikówrad narodowych; przewodniczący kompletu
,lIlią, bez ich wzywania.
orzekającego może zezwolić iIllnymos-obom na obecność na

,.

§ 24. 1.

Wszczęcie postępowania

dyscyplinarnego 'przed
na wni,osek rzecz-

rozprawie.
;
2. W wypadkach uzasadnionych względami służbowy
nika dyscyplinarnego.
' mi przewodlIliczący kompletu orzekającego może uchylić lub
2. RoZ!patrzenfe wni.osku rzecznika dyscyplinaniego
ograniczyć jawn.ość r·o21prawy albo jej części.
. o wszczęcie postępowania d~scyplinarnego następuje w for3. W razie wyłączenia jawności rozprawy o tym,' jakie
mie, postanowie,n ia ' przewodniczącego komisji dyscyplinar~ I{)soby inog~ być .obecne na rozprawie, decyduje przewodninej wydanego najpóżniej w terminie 14 .dniod jeg.o złożenia. '
czący kompletu orzekającego.
3. Postanowienie {) wszczęciu postępowania doręcza się
§ 30. 1. Niestawiennictwo na rozprawę obwinioneg'o,
rzecznikowi , (iyscypHnarnemu, ,o bwinionemu i ' jego bezpoktóremu wezwanie . doręczono wewł.aściwym terminie, nie
średniemU pr(~łożoąemij.
stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy, jeśli lIliestawien4. ,Na ,postanowienie- 'o wszczęciu pos-tępowanianie słu
nictwo jest nieusprawiedliwione. Przewodniczący kompletu
ży zażal.enie: . . ' , .. ;
może w takim wypadku ustanowić ,obrońcę z urzędu, jeżeli
5. Na posfarioWienie odmawiające wszczęcia p,ostępowa
nie jest 'u stanowiony .obrońca na zasadach .określonych vi
nia dyscyplinar;kegÓ przysługuje rzecznikowi dyscyplinarne;"
§ 25 us t. 1 i 2.
komisją dyscyplinarną następuje wyłąCznie ·

•

-
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2. W razie uznania niestawiennictwa obwinionego za
usprawiedliwione komplet orzekający odracza rozprawę, ustalając nowy jej termin :
3. Odroczeni,e rozprawy i ustalenie nowego jej terminu na-stępuje również . w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa obrońcy przybranego przez obwinionego bądź
w razie niestawiennictwa obroncy wyznaczonego z urzędu,
chyba że obwiniony zażąda przepr'owadzenia Ji!Qzprawy bez
udziału obrońcy;

P01 : 319
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§ 37. Orzeczenie komisji dyscyplinarnej doręcza się za
potwierdzeniem odbioru przewodniczącemu prezydium rady
narodowej właści wej według zatrudnienia obwinionego,
rz~cznikowi dyscyplinarnemu oraz obwiniOJlemu. /
.
§ 38.

Ukaranemu i rzecznikowi dyscyplinarnemu przyprawo wniesienia odwołania do instancji. odwolawczej(§ll) za pośrednictwem komisji dyscyplinarnej, która
wyde••l {lrzeczenie, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia:

sługuje

§ 31. 1. Na r'ozprawie rzecznik dyscyplinarny i obwi§ 39. 1. W razIe zlożenia odwołanią rOzprawa przed
ni,ony ·oraz jego obrońca mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać
komisją dyscyplinarną powinna się odbyć w okresie ' nie prze':
żądania, propozycj~ i zarzuty oraz przed-stawiać dowody na
kraczającym 30 dni od dnia otrzymaniaodwółania.
ich poparcie. ' Odczytanie zeznań świadków bez wzyw~nia
2. Jeśli zachodzi konieczriość ' uzupe~nienra materiału
ich na rozprawę jest dopuszczalne pod waru:nkiem, że nie
.
dowodowego, komiśja dyscyplinarna, uchylająć zaśkarżone
sprze<;iwI się- temu ,obwiniony.
orzeczenie, przekazuje . sprawę do ponowneg,o rozpoznania
2. P-o zakończeniu postępowania dowodoweg-o przewod- . komisji dyscyplinarnej przy prezydium powiatowej rady naniczący kompletu orzekająceg.o udziela głosu rze.c znikowi
rodowej w dotychczasowym .lub innym składzie ' kompletu
dyscyplinarnemu oraz obrońcy i obwinionemu, przy czym -orzekającego przy równoczesnym wskazaniu, w jakim zacbwinionemu służy zawsze glos ostatni.
kresie powini>Em być )lwpełniony materiał dowodowy'. ·
.
'
.
§32.Z przebiegu rozprawy s-porządza się protokół; pro§ 40. 1. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej, dziatokół podpisują przewodniczący kompletuorzekająceg-o iprołając w charakterze instancji odw oła"wczej (§ 11 pkt 2), utrzytokolant.
~ muje w mocy ,zaskarżone orzeczenie alho je uchyla i wydaje
§ 33. 1. Po przeprowadzenIU postępowania dowodowego
i wysłuchaniu głosów stron- Komplet orzekający przystępuje
niezwłocznie do narady nad -orzeczeniem. Narada jest porufna; prócz członk~w kompletu orzekająceg-o na naradzie
może być obecny tylko protokolant.

2. Komplet orzekający wydaje orzeczenie:
,1) o ukaraniu, nakładając jedną z kar : dY'sćyplinarnych,
wymiemionych w § 6 ust. 2, bądź
2) o uniewinnieniu.
obwiniony do'puścił się kilku czynów, wymie:rza się jedną karę za wszystkie czyny łącznie.
3,

Jeżeli

4. Przy wymiarze kary komplet

orzekający

bierze pod

uwagę stopien winy, sżkodliwość społeczną i skutk,i czynu

oraz p,ostawę moralną i obywatelską -obwinionego, a
zachowanie się jeg.o przed i po przewinieniu.

także

5. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne stało się bezprzedmiotowe z powodu śmierci obwinianego, rozwiązania z nim
stosunku 'p racy lub z jakiejk'olwiek innej przyczyny, komplet (lrzekający wydaje orzeczenie o umorzeniu sprawy.
§ 34.

Orzeczenie kompletu orzekającego zapada więk
kompletu głosuje ostatni.

szością głosów. Przewodniczący

§ 35. 1. Orzeczenie kom:pletu orzekająceg,o powinll1o
na piśmie i zawierać:
nazwę komisji oraz Alltę rozpoZlnania sprawy i wydani<t
orzeczenia,
imiona i nazwiska członków kompletu orzekającego,
rzecznika i protokolanta,
imię i nazwisko, stanoWisko służbowe .oraz miejsce zatrudnienia obwinioneg-o,
dokladneokreślenie - czynu zarzucanego obwinion.e mu, ·
sentencję -o rzeczenia,
uzasadnienie,
p;ouczenie o trybie i terminie wniesienia odwołania.

nowe orzeczenie bez przeprowadzania rozprawy, jeżeli zebrany wprerwszej instancji materiał dowodowy stanowi dostateczną podstawę do takiego rozstrzygnięcia'. Przepis § 39
ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Prezyxiium wojewódzkiej rady narodowej _wydaje
orzeczenie w postępowaniu odwolawczym po · wysłuchaniu
opinii zarządu okręgoweg:ó właściwego związku zawodowego i przy udziale w posiedzeniu prez}"dium rady narodowej
przewodnicząceg'o tego zarządu.
§ 41. Organ odvvoławczy może orzec karę surowszą niż
orzeczona w pierwszej instancji tylko. w wypadku, gdy orzeczenie zostało zaskarżone przez rzecznika dyscyplinarnego.
§ 42. 1. Orzeczenie pierwszej instancji nie zaskarżone
w terminie przepisanym -oraz orzeczenie drugiej instancji
jest ostateczne (p ta womocne).

2. Odpis ostatecznego ·o rzeczenia o nałożeniu kary dyscyplinarnej dołącza się do' akt osobowych pracownika.
§ 43. W postępowaniu przed -orga,n em odwoławczym, w
braku po·stanowień odmiennych, mają od.powiednie. zastosowanie przepisy norml).jące postęp-owanie przed pierwszą J.nstancją·

R o zd z i a

ł

IV.

być sporządzone

.1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)

2. Orzeczenie wraz z uzasaodnieniem
kompletu orzekającego.

podpisują

wszyscy

członkowie

§ 30.

1. Orzeczenie powinno
nio po naradzie.
2.

być ogłoszo.ne bezpośred

W uzasadnionych wypadkach

ogłoszenie

orzeczenia

może być -o droczone, jednakże najwyżej na 7 dni, przy czym
dzień

i godzina

ogłoszenia

powinny

być

podane na rozprawie.

Uchylanie'

orzeczeń

ostatecznych (prawomocnych) .

§ 44. 1. Skorzystanie .przez prezydium wojewódzkiej
rady narodowej z uprawnień wynikających z art. 62 uśtawy
może nastąpić na żądanie ukaraneg-o, jeg-o obrońcy, rzecznikadyscyplinarnego bądź z urzędu.
.

2. U:chyIenie przez prezydium. wojewódzkiej _radYJ;larodowej na zasadach art. 62 ustawy ostatecZll1eg-o orzeczenia
może nastąpić w terminie sześciu miesięcy od daty wydania .
takiego orzeczenia. Nie dotyczy to wypadku uchylenia orzeczenia na korzyść ukaranego, które może nastąpić w. każ
dym czasie.
3. Uchylają~orze(:zenie prezydium postanawia, czy iw
jakim zakresie postępowanie ma być przeprowadzone w przepisanym trybie. 4. W razie uchylenia -orzeczenia, odpis u(:hylonego orzeczenia o ukaraniu dółączony do akt ospbowych pracownika
ulega zniszczeniu.
~

r
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/
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5. Uchylenie przez pre,z ydium wojewódzkiej rad y naro~
' dowej ~a zasadach art. 62 usta wy ostatecznego, orzeczenia
nie podlega zaskarż~niu . w administracyjnym toku instancji.
Ro z d z i a
\

i
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_ _ _ __

dium rady narodowej (czlonek preźydium, kierownik
wydziału). który cirzekł <> ukaraniu pr~cownika,
2)orzelizonych w , trybie art. 52 ustawy - zarządza na
wniosek ukaranego, rzecznika d yscyplin.a rnego · lub
z urzędu - przewodniczący Komisji dyscyplinarne j, która wydala -orzeczęnie ostatecznę.

v.

Przedawnienie.

,

2. Zatarcie kary orzeczonej przez prezydium- wojewódzkiej rady narodowej (art. 55 ustawy) zarządza na Wniosek
Przewidziany wart. 60 ustawy miesięczny okres
. ukaranego, rzecznika dyscyplinarnego , lub z urzędu przeprzedawnienia' wszczęcia postępowan i a biegnie:
wod·niczący teg'o prezydium.
1)' w zakresie postęp·owania przed przewodniczącym . pre3. Zatarcie" kary powoduje uznanie pracownika za nie
zydium rady narodowej (art. 51 ustawy) - od dnia uzykarant;go , i zIJ.iszczenie odpisu orzeczęnia o ukaraniu dołą
skania wia,domości przez przewoonicząceg·oprezydium
cZ'onego do akt osobowych pracownika .
. rady narbdowejo popełnieniu czynu , uzasadniającego
nałożenie kary,
. R o z d z i a ł VII.
2) w żakresie , postępowania przed komi'5ją dyscyplinarną
(art. 52 ustawy) - od- dnia uzyskania wiadomości przeJ:
rzecznika dyscyplinarnego.
Przepisy kORcowe.
§ 45.

Rozd

Wykonanie

!:

. § 48. JeżeIi przepisy rozponąctżenia ,-nie stanowią inaczej, w . pGstępowaniu przed organami ' dyscyplinarnymi maj"}
zastosqwanie od·p·owiednio przepisy , kodeksu postępowania
administracYJnego.
-

i a ł VI.

orz.eczeń.

ZatarCie kar.

"

§ 46. 1. Orzeczenie o ukaraniupra.eownika ulega wykOIianiu. gdy jest ostateczne (pr,awomocne).

l ..

§ 49. 1. Obs ł ugę komisji dyscyplinarnej (w zakresie
czynn{)ści protokolarnych i innych) -wykonuje ' pracQwnik.

wyznaczony
przez przewodniczącego prezydium.
.
I

2. Przewodniczący prezydium rady narodowej . właści
\ wej we-p,lug zatrudni.e nia ukaran~go dokonuje czynności niezbęd;riych w zakresie wykonania (Jrzeczenia., Ponadto nad
wyk-onaniem orzeczeń dyscyplinarnych wydanych w trybie
§§ 10 i 11 czuwa rzecznik dyscyplinarny.

2: Wydatki związane z dzia~lnośd4 komisji · dyscypliIllarnych pokrywa się ze środków budżetowych właści wych
rad narodowych . .
§

§ 47. 1. Zatarcie kar na zasadach o~reślonych wart. 61

.
f

50.&ozp,orzą-d·zenie

nia 1009 r.

~:ustawy:

w trybie art. 51 ustawy - zarządza na
, wniosek uk.aranego lub z urzędu przewodniczący prezy-/

wchodzi w

życie

z dniem

stycz~

.

1) orzeczonych
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

z dnia 21 listopada 1968

I ..

.<

zmieniające rÓzporządzenle w sprawie trybu POs.tępowanla ' w przypadkach wykonywania ,remontów oraz ódbudowy

I

~udynków

nlieszkalnych przez

, Na. podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r.
{) rem.ontach i Odbudowie oraz o wykańcza,niu bud:owyi nadbudowie budynków (Dz. U. z 196'8 r. 'Nr 36, poz. 249) zarzą
d:ża się, co następuje:
§ 1. W

rozporządzeniu

Ministra Gospodarki Komunalnej

przypadkach wykonywania . remontów oraz odbudowy bu,dynków mieszkalnych przez właściciela domu (Dz. U. Nr 37,'
poz. 230) wprowadza się następujące zmiany:
"

.

2) w § 1 w ust. 1 i
i "fnieszkalnych",
~' 3)

po § 1 dodaje

się §

:2

skreś1 a

skreśla

się

się

wyraz "mieszkal-

'.

4) w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmi'eniu:

,,4. , Jeżeli na terenie jednej nieruchomości znajdują się
dwa budynki (budynek mieszkalny t użytkowy),
wpłaty z tytułu Funduszu Gospódarki Mieszkaniowej
(podatku od nieruchomości'w CZęŚci przeinac·z onej

wyraz "mieszkalne"

la w brzmieniu:

/

domu.

,,§ la. Domy jednor-odzinne i maI e domy mies"Z!kalne
nie objęte przepisem art. 1 ust. 2 ustawy z dnia
22 kwietnia . 1959 r. o remontach i odbudowi~
oraz, o wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków (Dz. U. z 1969 r. ,Nr 36, poz. 249) mogą
być rem.ontowane ze śr·odków państwowych po
uzyskaniu
uprzedhio opinii organu państwo'wego
l·
nadzoru budowlanego. Sz.czegółowy zakres robót ·
w 'tych dqmach ustala organ do spraw gospodarki mieszkaniowej.",

z dnia' 25 cZerwca 1959 r. w· sprawie trybu , postępowania vi

l) w . tytu:e " rozporządzenia
. nyen",

wła~cidela

,I

.

•

t
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